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Entra. No te cortes. El nuevo Seat Ibiza te espera
con las puertas abiertas. Con todas. Las cinco que
ahora tiene.

Cinco puertas que te dejan paso libre a su
avanzado diseño. Totalmente revolucionario. Creado
por Giugiaro con visión de futuro.

Puertas que dan entrada a un interior espacioso,
telajante, con capacidad para cinco cómodas plazas.
Unico entre los coches de su categoría por confort

seguridad.

Cinco puertas que conducen a la incansable
potencia de su motor System Porsche. A toda marcha.
Como a ti te gusta, con respuesta para todo.

Vamos. A qué esperas. Traspasa la puerta de
tu concesionario SEAT y ponte al volante del nuevo
Ibiza cinco puertas. Saldrás por la puerta grande.
(Desde

precio final
IVA incluido)
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Monserrat - Moya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
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Un resultat poc aclaridor

El resultat d' ahir vespre, a les eleccions municipals de la ja histò-
rica data del 10 de juny de 1.987, ve a aclarir molt poques coses.
En primer Hoc, que cap grup ha aconseguit un resultat suficient
per a poder comptar amb una majoha estable i pròpia per dur
endavant un programa. Aquesta podria ser la primera lectura de
les eleccions.

En segon Hoc, cal resaltar la victòria relativa d' Aliança Popular,
que es reafirma com a primer partit a Manacor, per segona vega-
da, encara que aquesta sia amb menys diferència que les ante-
riors, malgrat hagi millorat en un els escons de La sala. Es sabut,
des de fa temps, que Manacor és una ciutat conservadora i
aquest fet s' ha posat de manifest al llarg dels anys que duim de
democracia. L' any 79 la dreta manacorina aconseguí 11 regi-
dors; l' any 83, també onze i ara, la situació no varia sustancial-
ment. El que ha passat, molt possiblement, és que dos dels regi-
dors d' UM han passat a repartir-se entre AP i CDS.

Qui ha guanyat realment aquestes eleccions? Sembla que AP
és el partit guanyador, encara que sia per un sol regidor, que és el
que realment ha augmentat al nostre poble. El PSOE, tot i que no
deu considerar el resultat com bo, ha augmentat dos regidors, i el
mateix ha succeit amb el CDS. En teoria, els qui més han perdut
han estat UM i CDI, dos regidors per horn. Hi ho algú, però, que
pugui sentir-se guanyador d' unes eleccions que deixen en l' aire

elecció de Batle, i amb ell una majoria per als propers quatre
anys?

El que resta clar és que per als propers quatre anys es precissa
un govern fort i estable per a una ciutat on quasi tot resta per fer.
Tenim una situació financera més que oreocupant, amb un déficit
real de més de sis-cents milions de pessetes. L' escorxador només
té els fonaments posats. El poliesportiu, no gaire més, aturat des de
fa més d' un any. La clínica comarcal està per fer, encara que no
sia competència municipal, per aconseguir-la, per& es precisarà
una decisió ferme i persones poc dubitatives. S' ha d' acabar

asfaltat dels carrers, que es troba encara ben enrera, i si nó,
fixou-vos en les foranes. S' han de millorar les comunicacions amb
els altres nuclis urbans del terme, corn són Cales, Son Made' i es
Port, S' IIlot i Cala Murada. Si a tota aquesta tasca, i molta més

. que hi ha per resoldre, no s' hi oposa un grup fort, homogeni i
segur de sí mateix, poca cosa s' aconseguirà. I aquesta seguretat
en sí mateix només ve donada per una majoria estable. Les mate-
màtiques —minim 11— manen. Aquí no es precisa legislar; ajun-
tament no és gens ni mica un parlament sinó basicament un Hoc
de gestió.

A un altre poble, en unes altres circumstancies, es podria dir que
a aquests moments En Gabriel Homar, actual Batle, està en dispo-
sició de repetir el mandat per quatre anys més. Però aquí han pas-
sat massa coses entre la mateixa dreta com per a poder vaticinar
aquest pacte, per altra banda, insuficient del tot. Si a aquesta da-
rrera «legislatura» hi ha hagut una oposició clara al grup d' AP
aquesta ha estat la del grup regionalista, encapçalat p' En Rafel
Muntaner, autèntic «cap» de l' oposició. Aquesta darrera setma-
na, els darrers dies, hi ha hagut massa resquitllades —molt fortes,
per altra banda— entre els dos grups per a poder dir ara que hi
haurà entenimont.

La potítica és l' art de l' impossible i, per tant, tot hi cap. L' inte-
rrogant, ara mateix, flota en l' aire. Aquestes eleccions han aclarit
ben poc el panorama politic local. Ningú no pot dir honestament
que ha obtingut el que volia. Manacor, una vegada més, resta
amb I' interrogant a sobre.
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Alta Calidad a Bajo Precio

tr) CHARCUTERIA

Sopa LA FAMILIA 1/4 Kg 	 42
Pan brasa 30 rebanadas BRASOR 	 85
Galletas PRINCIPE 180 g. pak 3 u 	 181
Galletas Tostata t-4 - RIO 	 161
Galleta Demacao 125g. CUETARA 	 47
Galletas QUELYTAS 450 g 	 148
NESCAFE descafeinado 200 g 	 693
café BRASI LiAsuperior 250 g 	 155
Mejillones en escabeche 180g. MIAU 	 90
Caldo de carne STARLUX 24 P 	 230
Leche en polvo MOLICO 250 g 	 187
Leche AGAMA entera plástico 1 1 	 69

Ulu BEBIDAS Y LICORES

Whisky VAT 69 	 843
Brandy CARLOSII13/4 	 565
Anís seco ESTRELLA 3 I 	 1.370
Ginebra GORDONS 1 I 	 569
Vino BACH rosado 3/4 	 245
Vino COPIfíA aguja 3/4 	 185
Cava DELAPIERRE glace 	 314
Cava CODORNIU extra 	 499
Cava FREIXENET carta nevada 	 385
Cerveza extra TURIA 1/3. pak 6 u 	 228
Agua FONT SORDA 51 	 74

CREMERIA

Yogur YOPLAIT todos los sabores ptas. u  20

Salchichón PALMA 	
Chopet pork CAMPO FRIO	
Paleta CASADEMONT 	
Jamón serrano S/H 	
Salami CAMPOFRIO 	
Queso LABRADOR 	

1

346
374
448
134
595
672

Detergente ARIEL 5 Kg 	 685
Rollos cocina CEL duplo 	 118
Papel aluminio ALBAL 16 m 	 167
Pañal super DODOT 30 u 	 323
Pañal elástico AUSONIA 60 u. T-G 	 1.485
Compresa FANNY 20 u 	 73
NIVEA MILK 500 g 	 349
Aceite bronceador AMBRE SOLAIRE
390 g. + leche hidratante 	 574

TEXTIL HOGAR

Fundas colchón 90 Cm 	 379
Fundas colchón 1'35 Cm 	 470
Toallas AURORA lavabo 	 159
Braga tanga algodón señora 	 130
Braga señora 	 130
Slip niño 	 138



Jaume Llull, a les portes de la batlia
Després dels resultats obtinguts

per els grups municipals, ahir ves-
pre, i una vegada es varen manifes-
tar tots els grups sobre el futur go-
vern municipal, cal dir, amb reserves
pert) amb moltes possibilitats d'en-
certar que el número ú del PSOE,
Jaume Llull Bibiloni, és el qui té més
possibilitats de ser el proper Batle
de Manacor.

La voluntat de pacte entre CDI i
PSOE no és una novetat ja que era
un pacte anunciat des de fa temps.
L'incògnita era saber els escons de
cada O. Set i dos no basten, lògica-
ment per dur endavant un pacte de

.govern i de cap manera per a tenir el
Batle. Què faran UM i CDS, tenint en
compte que qualsevol d'aquests dos
grups són suficients per a poder for-
mar govern?

Anàrem de local en local intentant
treure el net del tema. La CDI ho
tenia clar: no ha de tenir Batle AP, i
les seves intencions de pacte de
progrés eren conegudes. El CDS no
es va manifestar com a partit. Llo-
renç Mas no es va pronunciar, pert)
sí, 1 de forma clara, el número ú,
Bernadí Gelabert: «Jo ho tenc clar,
molt clar. AP no tendrà Batle». I no
afegí res més.

Pocs moments després de saber-
se els resultats definitius a Manacor,
el capdavanter d'UM Joan Manuel
Francía, aná al local del PSOE i es
doná una abraçada amb Jaume
Llull. Pocs moments després, aná-
rem al local dels regionalistes del

• carrer Lleó XIII. Allá ningú no va dir
pactarem amb els altres, però es di-
gueren coses ben significatives:
.AP no tendrá Batle, i no deim res
més». Pocs moments després, el
mateix Joan Manuel afegia «S'ha
acabat la corrupció. S'entén així?» I
així, un pic i un altre. Frases una
mica inconcretes, però ben aclarido-
res.

Aix( les coses, sembla que el més
probable és que es faci un pacte de
progrés, molt possiblement amb
Jaume Llull com Batle, pactant un
programa més que unes comis-
sions. Almenys aquesta era la idea
dels quatre grups, ahir vespre.
Ningú no parlava de comissions a
assumir i sí de pactar un programa
conjunta d'actuació municipal, a
quatre bandes. El que fa dificil el
pacte d'AP és que precisa pactar

amb dos grups i no amb un, cosa
que hagués pogut fer, potser, si ha-
gués tret nou regidors. Podria pactar
perquè res és impossible en política,
pert) sembla molt improbable. No
pel que noltres diguem, sinó molt
més pel que ja han dit, potser d'una
forma un tant indirecte, els qui tenen
en les seves mans la possibilitat de
fer un grup de govern estable i que
dugui endavant la tasca de recom-
pondre la ciutat.

Jaume Llull, possible Baile si es duu
endavant el pacte de progrés.

S'afeg it()

Una campanya poc neta

El final de la campanya, sens dubte, ha fet vessar el tassó. Hi ha as-
sumptes pel jutjat, com és el cas, segons pareix, del regidor Huertas, que
aferrava cartells, a les dues del dia 9, dia de reflexió. El dia abans, hi
havia hagut quens i quenes entre dos aspirants a regidors d'altres dos
grups, quasi arribant a les mans. Pe-rò sens dubte, el que més ha cridat
l'atenció de qualsevol espectador de la política ha estat la guerra oberta
entre AP i UM, que culminà amb la publicació d'una revista de contesta
d'UM a la que havia fet AP, apuntant-se fins i tot les reformes del Torrent
de Na Llebrona. La resposta d'UM no agradà gens ni mica a AP que sortí
el mateix dilluns horabaixa amb una contraráplica a UM, on bàsicament
intentava desqualificar al secretari local Rafel Muntaner. Potser per això,
a les poques hores, Joan Manuel Francia repartía una carta, que repro-
duim, tal volta per què expresi, d'alguna manera el cansament de la clas-
se política per tota una campanya dura:

.Amigos:
Ahora, cuando nos encontramos en el momento de la reflexión y ya ha

pasado el fragor de toda la campaña electoral, pero antes de saber el re-
sultado de la misma, me dirijo a todos vosotros para daros las gracias por
la gran paciencia ye! civismo que habeis demostrado.

Estas líneas quiero que sean un homenaje a todos vosotros al haber
tenido que soportar durante tantos días tanta palabrería nuestra, tanto
escrito nuestro y porqué no decirlo, tanta suciedad nuestra.

En este momento de reflexión, y ante el gran acontecimiento que
puede cambiar nuestra vida durante estos cuatro próximos años os quie-
ro dar las gracias por todas las molestias que os hemos causado y al
mismo tiempo pediros disculpas públicamente si en alguna de mis actua-
ciones os he podido ofender, no sólo a vosotros sino a los compañeros
de otros grupos politicos así como a los del mío propio.

Gracias de todo corazón, y sabed que siempre, sea cual sea el resulta-
do de las votaciones, me tendreis a vuestra disposición.

Un saludo
fdo. J.Manuel Francía Parera
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Festa del Sant Cristo de Manacor

S'entregà una cópia del video «Església de
Manacor» a cada una de les escoles
Una donafeu donació de 350.000 ptes. per una nova vidriera

Diumenge passat es celebra a
Manacor la missa concelebrada
amb motiu de les festes del Sant
Cristo, a aquesta missa es feu.en-
trega a les escoles de la nostra ciu-
tat, d'un video, una cópia d'aquest
video ,, Església de Manacor».

Abans de la missa es podia visi-
tar una exposició de documents
antics de l'arxiu Parroquial. A mós,
també s'exposaren dibuixos infan-
tils, treballs de redacció escolar,
fotografies, etc.

Durant la missa, o un moment
abans de començar aquesta, Mos-

sèn Joan Bauça feu la presentació
als feligresos de les noves vidrie-
res de l'Església Gran, de les quals
ja parlàvem la setmana passada.
S'interpretaren diversos càntics i
els cossiers feren la seva dansa.

VIDEO aESGLESIA DE MANA-
COR»

Com dèiem, durant la missa es
va fer entrega als representants de
les escoles, de la cópia del video
sobre les tres parròquies de Mana-
cor, que com comentàvem la set-

mana passada ha estat realitzat
pel nostre company Pep Blau.

DONACIO DE 350.000 ptes.

Durant la missa, Mossèn Joan
Bauça va fer saber que una dona
havia fet donació de 350.000 ptes.
que és el que costa una vidriera. Al
mateix temps, es va fer saber que
un dels capellans concelebrants,
havia oferit el cost total de la
col.locació d'una vidriera, pel que
les obres s'aniran avançant.

Fotos: Pep Blau

GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE L4 MAÑANA

HASTA LAS JODE LA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 15 AL 30 DEJUNIO

ALIMENTACION
Galleta Maria RIO 800 g 	 145
Magdalena larga EL ZANGANO 12 u 	 125
Crema NOCILLA vaso 220g. (1 sab., 2 sab.) 	 99
Cacao NESQUIK bote 400g 	 178
Chocolate MILKA DE SUCHARD, tableta
150g. (Ave. Alm. y leche) 	 .98
Café MARCILLA superior natural 250 g 	 175
Leche AGAMA entera plástico 1 I 	 .65
Leche AGAMA entera plástico 1'51 	 99
Aceite FLORA botella 11 	 189
Mayonesa HELLMAN'S bote 450 g 	 185
Espárrago MURCHANTINA lata 9/12 piezas 	 295
Espárrago MURCHANTINA lata 13/16 piezas 	 275
Aceituna rellena ROSSELLO frasco 450 g 	 65
Melocotón CIDACOS lata 1 Kg 	 140
Atún en aceite FRISCOS Ro-100 Pack-3 u 	 180
Mejillones FRISCOS lata 1/4 	 .88
Arroz GARRIDO bolsa 1 Kg 	 .95
Sopa GALLO bolsa 1/2 (todos los tipos) 	 78

LIQUIDOS
Whisky TEACHERS botella 3/4 	 795
Coñac SOBERANO il 	 A59
Anis seco ESTRELLA botella 3/4 	 A65
Hierbas dulces MOREY botella 3/4 	 395
MARTINI blanco dulce y rojo botella 3/4 	 .285
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack-6 u 	 158
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack-6 u 	 158
Vino RENE BARBIER botella 3/4
(Rosado y Kraliner) 	 28
Vino RENE BARBIER botella 3/4
(Tinto y V. Augusta) 	 242
Nectar LA VERJA brik 1 I
(naranja, melocotón y piña) 	 125
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack-6 u 	 195
Tónica SCHWEPPES botella 1'51 	 150

Ensaladilla FRUDESA est. 400 g 	 .83
Guisante FRUDESA est. 400 g 	 .90
Gamba pelada FRUDESA est. 200 g 	 335
Ensalada maiz PESCANOVA 400 g 	 118
Judia troceada PESCANOVA 400 g 	 94
Bases pizzas PESCANOVA 	 130
Calamar bandeja PESCANOVA 500 g 	 243
Merluza palitos PESCANOVA 500 g 	 .243

CHARCUTERIA
Salchichas Wieners 5 piezas de
OSCAR MAYER 	 135
Salchichas Junior 7 piezas de OSCAR MAYER 	 88
Salchichas Chees Dogs 5 piezas de
OSCAR MAYER 	 144
Jamón cocido natural de JEMI 	 .895
Jamón extra 1911 	 795
Bacon ahumado de JEMI 	 .515
Queso HAWARTI 	 .895
Queso GARCIA BAQUERO semi 	 1155

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Limpiador AJAX PINO botella 11 	 112
NORIT liquido azul i verde botella 11 	 .244
ALBAL PLATINO rollo 16m 	 165
Estropajo SCOTH BRITE tamaño popular 	 120
(Además llévese tres y pague dos)
Gel TOJA DERMO botella 900 g 	 299
(Además por la compra de cada botella le obsequiaremos con
2 pastillas jabón TOJA-DERMO gratis)
Rollo cocina CEL paquete 2 rollos 	 110
Peal DODOTIS talla grande 30 u 	 .825
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 175
Compresa AUSONIA plegada 20 u 	 145

DEL 15 AL 30 DE JUNIO MANACOR Y CALA MILLOR
MENAGE
Barrett 3 I 	 105
Barrerlo 51 	 155
Barreño 71 	 185
Barreño 10/ 	 255
Jarra LUMINARC BRITA NIA 20 	 88
Jarra LUM1NARC BRITANIA 10 	 75
Vaso agua DURALEX pack-6 u	 199

CALZADO
Zapato mocasín lona blanco desde 	 650
Zapato mocasín lona azul desde 	 650
Zapato mocasín lona gris desde 	 650
Zapato rejilla azul desde 	 395
Zapato rejilla beig desde	 395
Zapato pinky piel planta ortopédica blanco desde 	 985
Zapato deportivo tenis blanco desde 	 995



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Parlam de la reforma pedagògica que es duu a terme al Simó Ballester

«Aprendre a aprendre»
El curs 1984-85 començava al col.legi Simó Ballester una etapa de pre-experimentació, el que s'ha anome-

nat la reforma pedagògica, reforma en la qual el Simó Ballester ha estat capdavanter conjuntament amb al-
tres col.legis de Ciutat. D'aquesta reforma i de la  continuació de la mateixa us volem parlar avui, perquè pen-
sam que és un tema interessant que cal conèixer. I que a mês a mês ens afecta com a pares, ciutadans i fins i
tot com a contribuents.

SISE D'EGB

Aquesta etapa de pre-
experimentació començà com
deiem el curs 84-85 al sisè curs
d'EGB, es substituien els tres da-
rrers cursos d'EGB (sise, setè i
vuitè) pel que s'anomenà la reforma
del cicle superior, que també eren
tres cursos. D'aquesta primera
etapa i les posteriors, parlarem amb
Na Margalida Tauler, que es la coor-
dinadora de l'experimentació al
Simó Ballester.

Na Margalida ens explica que
amb aquests anys, ha canviat l'en-
foc del Ministeri d'Educació “en un
principi només volia canviar el cicle
superior i provisionalment reformar
el que s'ha anomenat les mitges (FP

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

i BUP). De moment ha canviat l'en-
foc, perquè ara es parla i s'estudia la
LOSE, i la Llei d'Ordenació del Sis-
tema Educatiu. Ara no es fa la refor-
ma del cicle superior, sing el que
s'anomena experimentació curricu-
lar, es fa un curriculum de cada
alumne, no només com apren, sinó
com incideix l'alumne al Hoc que viu,
el seu entorn, etc.»

LA LOSE

La Llei d'Ordenació del Sistema
Educatiu, la LOSE, sesta redactant
en aquests moments, per fer agues-
ta Llei, es contarà amb la pre-
experiência duita a terme a diverses
escoles a tot arreu de l'Estat Espan-
yol, una d'elles, com deiem, el Simó

Ballester.
Segons ens seguí explicant Na

Margalida Tauler, pel setembre apa-
reixerà el que s'ha anomenat el «Lli-
bre blanc» de la reforma, per passar
a un any de debat, redacció de la
I lei, etc. Després d'aquest any, la
Llei passara al Parlament per esser
votada.

Una de les bases d'aquesta Ilei,
es el treball realitzat per professors i
alumnes durant aquest temps.

AFP

Els alumnes que enguany acaben
el vuitè curs d'EGB, o el darrer curs
d'aquest cicle superior, es trobaren
amb un problema, no sabien com
podien seguir estudiant ja que la re-



El Col.legi Simó Ballester, el primer de la part forana en dur a terme la reforma.

forma de mitges no s'havia duit a
terme. De moment però el problema
esta solucionat. Els professors del
Simó Ballester contactaren amb els
de l'Institut Mossèn Alcover i amb el
de l'Escola de Formació Professio-
nal.

Els alumnes del Simó Ballester
passaran enguany a F. P. a on es co-
mençarà la REM (Reforma d'ensen-
yances mitges). La reforma de mit-
ges, com ens explica Na Margalida
Tauler ‘(es pot fer en centres de
BUP o FP, ja que el centre nomes es
l'edifici».

AVANTATGES DE LA REFORMA

Volem parlar també de les avan-
tatges que dóna el formar part d'a-
questa reforma pedagògica. Segons

Na Margalida, les avantatges són de
tres tipus.

La primera avantatge es pels
alumnes, ja que amb aquest nou sis-
tema d'ensenyament s'ha desdra-
matitzat molt el fet d'aprendre. S'ha
prescindit dels examens tradicio-
nals, de la lliçó memoritzada. «Els
alumnes no han tengut aquest senti-
ment de fracas que tenen en altres
ocasions».

La segona de les avantatges es
pels professors, ja que aquests
s'han reciclat. A més, participen
amb el debat de la revisió de l'en-
senyament, i el seu treball servira
com a base per a la nova Ilei.

En tercer Hoc, l'avantatge també
ho es pel centre, ja que aquest ha
aconseguit material pedagogic que
no tendria si no s'hagués duit a

terme la reforma.

ELS AL.LOTS SATISFETS

Demanarem a Na Margalida Tauler
si creia que els al.lots eren concients
de la importancia de la reforma, ella
ens contesta, que potser no ho són.
Però que a la I larga els hi valdrá molt
més.

L'experimentació o reforma peda-
gògica, segons Na Margalida es pot
dur realment a terme, però sera un
procès molt lent. Difícil, perquè
s'hauran de canviar les estructures i
mentalitzar a la gent.

Aprendre a aprendre es el lema
d'aquesta reforma. Aprendre mitjan-
gant classes practiques, visites als
llocs, etc.
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
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Telefono 57 01 72
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CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

Al Parc Municipal de Manacor

Jornades de convivència amb la població

Demà divendres 12 de Juny es
celebrarà al Parc Municipal de Ma-
nacor, una jornada de convivência
entre la població i l'exèrcit aquesta
jornada no és la primera que es fa.

En aquesta ocasió les com
panyies del Regiment d'Infanteria
Palma-47 seran les que visitaran
Manacor. Està previst que aquestes
jornades es celebraran dia 12 a les
16 a 21 hores.

Aquesta Jornada a Manacor, es
celebra coincidint amb el dia de les
Forces Armades, que a més a més,
es celebra a tota Mallorca i a la resta
de l'Estat Espanyol.

Es farà també, a més de la de-
mostració i la convivència, una ca-
rrera popular a la qual hi participaran
des dels mês petits (minibenjamins)
fins a infantils, la sortida i arribada
serà al mateix Parc Municipal.

Foto: Jaume Ramis
Al Parc Municipal es celebrara dia 12
la Jornada de Convivencia amb les for-
ces armades.

SE NECESITA
ALMACENISTA

Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad

SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo

referencias al apartado 260 de Manacor



Vos deu xocar un poc, aixd de veu-
re 'm aixi, en pfa rcS3JRWA9?5», o

amb aquest (dock» gafdctic...

Perd si vas hi fixau, aquesta escafan-
dru no és de fa NASA ni deLs russos...
_Is un disseny excfussiu -de Giorgio

Artnani, Emilio Tucci i Pierre Cardin,
amb sistema de ventifació i propuLsió
System Porsche-, i aquesta no is una

missió

A mis a mis, aqui daft no hi ha so-
brassada, ni rebentats, ni perferes, ni
sosios, ni sa boira des de matins ni sa

reboiru des tastavins...

Si tornenguanyarEffs ja me plic cer-
car un planeta que em doni as il poli-
tic...I no m 'agruda aixe, de gasifo...em

fa sentir veff...

un avorriment...i fo pitjor de tot:
tenz sa radio espenyada inopuc

sebre qui ha guanyat...!

eeeh...`en reafitatjo he fuit. M1ie
amagat. De qui? d'aqueffs gut me

varen dir que siguanyaven ses elec-
cions no me bastaria el món per cd-

rrer...

¡si lie guanyatjo... pitjor!!!
Nos imaginou D. QiekaI batfe??

No, no, no. ..haver de presidir plena-
ris, asfaftarSa Bassa i fer creure que
he asfaltat es poble, tapar clots, anar
de (winos espanyofes, tota sa se tma-

na, canviar de cow, tancar cliniques,
inaugurarxiringuitos, convidar a

dinar a sa tercera edat, haver de dur
corbata...acabaria víctima de s 'estrés!
Si Is que no m'havia d'haver presen-

tat...
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Bet.-Ai Sion! i quina pena tan grossa tenc...
Sion.-I que te passa res de nou Bet, amb aquestes llàgrimes i tan desconsolada?

Bet.-Plor, perquè en s'estiu no hi ha excursions i si vull menjar "arros brut" l'hauré

de fer jo... ¡Tant bo com és es que ja mos donen fet!

La excursión a Lluc de las aulas promete
ser otro éxito

Para mañana sábado día 13
está prevista a las 9 de la mañana
desde las Plazas del Mercado y de
La Mora en Manacor y desde Porto
Cristo a las 8,30 desde los alrede-
dores —Rotonda— de la terminal
de Autocares Nadal, se harán las
salidas de la Excursión que organi-
za las Aulas de la Tercera Edad al
Monasterio de Lluc, excursión muy
animada y que es aprovechada
por el Centro Social de las Aulas
para celebrar la tradicional .Clau-
sura de Curso» de las mismas.

El programa sugestivo y variado
y a gusto de todos promete ser otro
éxito de la organización. Una vez
iniciada la excursión se pasará por
Ias problaciones de Petra y afue-
ras de Santa Margarita, centro de
Inca, Selva y Caimari, enfilándose
ya la subida al Monasterio Lucano.
Se pasará por el conocido .Salt de
Ia Bella dona» y los predios de .Es
Barracar y San Amer» para ya en-
contrarse de Deno en el centro de
Lluc, aparcar y disponer de un
tiempo libre para tomarse el «bo-
cata».

Sobre las 11,15 h. en la Basilica
del Monasterio, el Coro de los Bla-
vets cantará una Salve a la Reina
de Mallorca en acción de gracias
por el desarrollo del finido Curso
de Las aulas 1986-87.

A continuación y para todos - los
que deseen asistir, -ya que es vo-
luntaria su asistencia—, será cele-
brada una solemne Misa, acompa-
ñada por los cánticos de la Escola-
nía de los Blavets.

Finalizado el acto religioso, se
dispondrá de un tiempo libre,
hasta las 13,30 h. en que en los
Restaurantes de Lluc (a cada
grupo se le sera indicado el restau-
rante que les corresponda) sera
servido el almuerzo con el menú
siguiente: Arroz Brut, Ternera con
acompañamiento, Agua, Pan y
Vino y un Vasito de Helado.

A las cuatro de la tarde y posi-
blemente en los espacios cubier-
tos destinados para la celebración
de actos en las inmediaciones de
.Ca S'Amitger», habrá un acto de
recreación con bailes, ameniza-
dos por la conocida organista elec-
trónica María Isabel García Ar-
qués. Actuaciones de canto y

humor a cargo de los participantes
y gran tin de fiesta.

El Director de las Aulas, Sr.
Bauza Gelabert, pronunciará un
breve parlamento, haciendo entre-
ga después de distinciones a enti-
dades y personas que se juzgan
merecedoras de ellas, por su ac-
tuación durante el año 1987, finali-
zando de esta forma los actos de
Clausura de este Curso desarro-
Ilado con muy buen acierto duran-
te el año, emprendiéndose el viaje
de regreso hacia Manacor tal vez
por distintos sitios y poblaciones si
el tiempo lo permite.

PARTICIPACION MASIVA EN LA
OCOCOLOTADA» PARA LA
TERCERA EDAD

Organizado por un grupo políti-
co de Manacor, celébrose con
gran participación de miembros de
Ia Tercera Edad de ambas asocia-
ciones locales, en el Complejo de
Esparcimiento «Jordi d'Es Recó»,
el martes pasado día 2, una ex-
traordinaria «xocolatada ,,, cuya
organización corrió a cargo del po-
pular -Pifol". Hubo una gran fiesta
y sorteo de apreciados regalos,
siendo todo completamente gra-
tuito.

NUEVE AUTOCARES
REPLETOS DE »JOVENETS»

También patrocinada y organi-
zada por otro grupo politico local,
fue realizada el pasado viernes día
5, una amena excursión también
completamente gratuita para
todos los .Jovenets» de la Tercera
Edad local. Se visitó el litoral no-
roeste de Mallorca y algunas po-
blaciones de las inmediaciones de
esta costa, siéndoles ofrecido en
el Restaurante de Son Sant Martí
de Muro el menu acostumbrado
para las excursiones de la Tercera
Edad, ¡ah! y también completa-
mente gratis.

Així iposant es peu baix taula,
qualsevol ho deixa perdra.

EL TIO PEP

La representación del sainete
-El tio Pep se'n va a Muro», del
autor Sebastián Rubí y música del
Maestro Antonio Maria Servera,
obtuvo como siempre un éxito total
de público y de interpretación. La
función estaba dedicada exclusi-
vamente a la Tercera Edad y el
Teatro Municipal se llenó hasta la
bandera. El premio especial para
«sa joveneia», fue de 200 pts.



Sucesos

Un niño se rompe un brazo, al caerse, cuan-
do era perseguido por su profesor
El padre ha quitado la denuncia que habíaformulado a las pocas horas

El pasado lunes sucedió en Mana-
cor un hecho lamentable. Un chico de
trece años, Jaume Riera Sureda,
mientras era perseguido por su pro-
fesor, —un hermano de La Salle—
cayó, rompiéndose un brazo. El
hecho dió muy pronto la vuelta a la
ciudad, aunque poniéndose el énfa-
sis en que el profesor le habla roto el
brazo, cosa que no sucedió, ya que
fue algo fortuito.

El padre del niño, Jeroni Riera, al ser
preguntado acerca del tema nos pide
que no hablemos del caso, puesto que
ellos no quieren perjudicar el buen nom-
bre del colegio ni del profesor. Ante
nuestra insistencia, nos cuenta la ver-
sión que él tiene de los hechos: .Al Ile-
gar de trabajar, al mediodía, me encon-
tré en casa con el chico con un brazo
roto, y que decía haber sido golpeado
por el hermano. Denuncié el hecho a
Comisaría y pidieron el certificado médi-
co, que llevamos poco después; con
posterioridad me pidieron el testimonio
de dos de los presentes, —dos chicos
acompañados de sus padres—, cosa
que se hizo poco después. Por la noche,
del mismo lunes, vino a verme al Ayun-
tamiento el hermano en cuestión, el cual
quería hablar conmigo antes de ir a de-
clarar. Lo vi un hombre muy sensato,
muy arrepentido de lo que había sucedi-

do, justificándose de lo que había
hecho. Me insinuó que la denuncia más
que perjudicarle a él, lo que hacía era
perjudicar al Colegio y a los mismos her-
manos. Ante esta insinuación de que
quitara la denuncia, le dije que me deja-
ra hablar antes con mi mujer. Así lo hice
y hoy mismo —miércoles— he vuelto a
hablar con el hermano y posteriormente
he ido a guitar la denuncia. El hecho, no
obstante, ya esta registrado y con el
parte médico y tendremos que ir maña-
na —jueves— al Juzgado, para dejar el
asunto zanjado. El me ha dicho que sen-
tía mucho lo sucedido, que es algo que
no le va a pasar nunca más, y que en
pane se debía a los nervios acumulados
este fin de curso, sobretodo con niños
que no estudian y que explotó».

-Out) fue lo que sucedió en reali-
dad?

-Mira, yo preferiría no hablar de ello.
Lo voy a contar tal y como me lo conta-
ron los niños: «Salieron los chicos mejo-
res preparados de la clase y quedaron
los que necesitaban recuperar. Entró el
hermano y al salir de la clase oyó una
risa, un sonido de burla hacia su perso-
na. Se volvió atras y un chico le dijo que
era mi hijo quien lo había hecho. Mi hijo

le dijo algo así, con desconsidración:
¿Qué pasa si he sido yo? Lo sacó fuera
de la clase, al pasillo; al ver que se aso-

maba a la clase lo mandó a correr, al
patio. El niño caminaba en vez de co-
rrer, a ratos. Y cuando salieron sus corn-
pañeros al patio fue a hablar con ellos
en vez de seguir corriendo. Fue enton-
ces cuando el hermano explotó, le cogió
por los cabellos y le hizo correr de aga-
chado, pegándole patadas i golpes con
Ias manos. El chico se rebeló diciéndole:
.No me puedes pegar» y salió corrien-
do. Fue entonces cuando el hermano
salió tras él y Jaime cayó al suelo rom-
piéndose el brazo, cosa que fue un acci-
dente.

-,Tiene señas en su cuerpo de
haber sido golpeado o maltratado?

-No, la verdad es que salvo la rotura
del brazo, el chico no presenta marca al-
guna en su cuerpo. Es por ello que
deseo que se deje de hablar de este
asunto y que pronto se olvide, ya que
nosotros, en ningún momento queremos
perjudicar al Colegio La Salle, aunque
Jaime, 13 años, ya no tenga que ir al
año siguiente.

Ayer —miércoles, día electoral— qui-
simos hablar repetidamente con el her-
mano en cuestión, pero no estuvo en el
Colegio por haber ido a Palma. Ante la
imposibilidad de hablar con él, esta se-
mana, pensamos ofrecerle la posibilidad
de que ofrezca su versión de los hechos
Ia semana que viene.

Accident a la carretera de Palma

Ahir dimecres sobre les 9,15 del
matí es produí a la carretera de
Palma, a l'altéria de la «Productora
Azulejera» un altre accident, un més
del que es venen produ .int a la carre-
tera de Ciutat.

El xoc s'ha produit entre un Wol-
wagen Passat i un Seat Marbella.
Per sort no hi ha hagut cap ferit
greu.

S'ha d'insistir en que és ben ne-
cessari que es trobi una solució a la
carretera, que es posi una senyalit-
zació com cal..

Fotos: Pere Mas
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POLLOS	 AL AST

Un home be), honrat i eficient

L'amo En Joan Fluxà ens ha deixat
Dissabte passat, de forma ines-

perada la mort sorprengué l'amo
En Joan Fluxà Duran, conegut per
tot arreu per haver repartit S'Arriba
i el Manacor des dels anys cin-
quanta.

Aquest home, que feia pocs
mesos havia près la jubilació que
es tenia més que merescuda, va
ser una de les persones que més
vaig admirar al Ilarg dels any§'que
vàrem treballar plegats, des de
l'any 76 al 86. Tenir l'amo En Joan
com responsable del repartiment
del setmanari era gaudir d'una ga-
rantia total. Mai, fes fred o calor, va
fallar una sola setmana; mai sabé-
rem si tenia un costipat, el grip o
qualsevol moléstia que el pogués
impedir la repartició del .Mana-
cor". Ell, puntualment arribava a la
casa, carregava els grans sena-
lions d'espart i començava la
tasca. Una tasca que es prolonga-
va al llarg de moltes hores i que
acabava, sovint, a la matinada.

Cada subscriptor estava codifi-
cat dins la memória portentosa de
l'amo En Joan; no calia dir-li les

coses més d'una vegada, ja fos un
canvi de domicili o un nou subs-
criptor. No calia, en definitiva,
preocupar-se el més minim del
seu treball. Era el més eficient de
tots.

Pere) cal resaltar, també, altres
virtuts: la bonhomia i l'honradesa
amb que exercia el seu treball i la
seva vida quotidiana. No era gens
estrany que la gent de Manacor el
saludàs a cada passa quan anava
pel carrer o quan anava repartint la
revista amb el seu mobilette. Era
una persona incapaç d'agraviar
algú i es distingí sempre per un
gran respecte per totes les perso-
nes que hi havia al seu entorn.

Amb la seva mort hem perdut
una gran persona; humil, treballa-
dora, sacrificada, honesta i bona.
Vagi per tant, el nostre més sincer
cóndol per a la seva vídua i el seu
fill Martí, de forma molt especial. I
el reconeixement a una tasca feta
amb netedat i eficiencia modèli-
ques. Descansi en pau l'Amo En
Joan Fluxà.

Antoni Tugores

RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.

****** * ** ******* ******

PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO



Enric Font a La Caixa

va has tomado

Ia decision nids

itliportante de

in vida.

En Baleria te
asesoraremos
en la elección de
tu lista de Bodas

CERAMICA

Exposició d'Enric Font
fins diumenge dia 14 de
juny.

PINTURA

Exposició de Gaspar
Riera, oberta fins dia 26
de Juny a la Banca
March, cada dia de 7 a 9.

En Baleria
tienes vajillas,
cuberterías,
cristalerías, un
gran surtido
en objetos para
Ia decoración
y utensilios
auxiliares para
Ia nueva cocina.

Consulte
nuestras
condiciones

Horario de 9 a 13
yde 16a20,30

Dissabte passat sobre les 7 del
capvespre s'inaugurà l'exposició
de ceràmiques de N'Enric Font.
L'exposició restarà oberta fins diu-
menge vespre i ha tengut molts de
visitants.

Enric Font es dedica a la ceràmi-
ca des de fa mós de vint anys, ha

estudiat a l'Escola Massana de
Barcelona entre els anys 1967 i
1975. L'any 76 va fer la seva pri-
mera exposició. No és la primera
exposició que fa a Manacor, ja que
al nostre poble és conegut.

Fotos: Pep Blau

BOLERIO
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor



EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER (IX)

De la talent i el bon concert per espassar-se-la

La gana, la talent insatisfeta -i no parlem, ja, de la fam desespera-
da- es un dels elements que més han contribuR a desenvolupar l'en-
giny de les persones, i la trobam molt sovint com a desencadenant
principal de l'acció, en les rondaies. Molts dels protagonistes d'aques-
tes narracions populars, cansats d'anar amb sa pell de sa panxa afe-
rrada a s'esquena, un dia alcen es cap i decideixen anar a cercar el
man per veure si hi trobaran millor fortuna, que els permeti d'espas-
sar-se definitivament la rusca i deixar de dur rues an es gavatx.

En conseqüência, també surten a les rondaies els menjars mês co-
rrents i els més ansiejats per aquells qui les contaven i pels qui los
escoltaven, des dels plats de pobre, de tots coneguts però no sempre
a l'abast, als de ric i els que se suposava que eren els més propis
d'una taula reial. Encara dins el nostre segle, les sopes d'escudella
de faves eren una de les menges més corrents dels missatges de
possessió, malgrat que qualsevol d'aquells treballadors s'hagués es-
timat mes un bon tros de sobrassada, un botifarró, una taiada de xuia
frita o un parell d'ous, com podem veure a la rondalla d'Ets amos de
Son Sales, Son Saleta i Son Sall (IV, 147-148). La majoria dels treba-
Iladors del segle passat sabia per experiència pròpia, continuament
repetida, el què era acabar primer es pa que sa talent, i potser per
aquest motiu, la importancia donada a un bon concert per a omplir a
bastament la panxa hi es considerable. .1 per la freqüència i ocasions
en quê hi són anomenats, podem deduir ben bé quins eren els plats
tenguts com a més exquisits, i quina idea tenia el poble senzill
que es menjava a les taules reials i de gent de qui fa fer. Podem tenir
per ben segur que la majoria dels qui seguien el fil de la rondalla ha-
guessin coincidit prou amb l'afortunat protagonista d'un d'aquells can-
yemets o anellets màgics a l'hora de triar les coses amb quê poder
pegar una panxada orba. I els devia venir aigua a la boca quan sen-
tien contar i imaginaven la grandiosa dinada que oferi el posseïdor
d'un d'aquests utilissims objectes a tots els habitants del seu poble.
Diu que estant tothom ja reunit, amb sos queixals ben esmolats i dits
es Pare-nostro i ses tres Ave-Maries, •cadascú s'aborda a sa seua
platada i amb un instant la varen haver buidada. Encara no ho varen
haver fet fer a s'arrás, com zas! ja compareix clavant cada un una
altra platada d'escaldums d'anyell, cabrit i vedella, i alla nyam nyam!
tothom. S'acaben ets escaldums, i zas! ja compareix davant cadascú
un capó farcit! Com tothom n'era afectat form, ja s'afua cadascú an es
seu, i haurieu vist desnossar capons! Ell names deixaren sos-
sam. I Ilavô compareix un talabant de porpella rostida d'es comú d'es
dos punys, davant cada un d'es circumstants». I comenta En Jordi
d'os Racó: .Ja estaven tots casi retuts de tot; pen!) ¿qui rebutja mai
un talabant de porcella rostida? Cap d'aquells circumstants el rebutja.
L'envestiren, ja no amb rabia, pea) sí amb golafreria, i així com po-
gueren s'ho passaren. (XVIII, 86-87). Ben segur que per pegar aque-
lla panxada de voltor les dones hagueren d'afluixar-se les vetes de
les faldes i els homes desengafetar-se els calçons. Havien menjat
fins a tocar-s'ho amb so dit, no podien dir pruna, i tots, qui més que
menys, tenien por d'esclatar.

I a ca'l Rei, ¿quines coses exquisides treien a la taula? En Bernat,
pobre pagès que amb el seu coratge i l'ajut d'una magica maneta de
plata s'havia fet seva la Princesa i tenia convidats a dinar el seu sogre
i altra gent de la cort, no ho sabia gens ni mica, i la dona li explica que
es allô que s'escau per a una ocasió tan senyalada: —Mira Bernat, hi
hauria d'haver un arras brut de coníi aucellons, lo primer de tot; Have)
escaldums de pollastre, estofat de vedella, llebre amb ceba, aufegat

de moltó, galls d'Indi farcits, perdius amb col, i 1/avo no hi pot mancar
porcella rostida, i per acabatai, magranes dolces i aubars, metles to-
rrades, pomes, peramenys, taronges, cireres, figues bordissots i de
coll-de-dama, raïm d'os bo: girons, calops blancs, moscatells, Ilam-
brusques, magdalenes, batistes.. En Bernat troba molt gros que es
mengin tot aixà els convidats, però la Princesa li diu que es porqué
puguin triar, perquè es gusts no són tots iguals i .lo que agrada an En
Pere no agrada an En Pau., a la qual cosa respon l'home: —Es ver
això. Pere) sa qüestió es que tot quant has anomenat em sembla que
agrada a tothom... (XXI, 43) Com a menjar del Sr. Reisón anomenats
a la rondaia La Reina banyuda, l'arròs engrogat (el plat per
exceLlencia, per les vegades que es anomenat al Ilarg de l'Aplec), les
coques bambes, i la confitura de prunes de frare. (XI, 31-32). Pere)
amb tot i la seva humilitat, es menjar de tots es menjars, segons es
Missatget petit (IX, 12), es es pa; s'espicia de totes ses espicies, sa
sal; i sa mel de totes ses mels, sa de maig, responent a unes qües-
tions que ningú no era estat capaç de resoldre.

La Ilista dels aliments que he vist anomenats a les Rondaies mallor-
quines d'En Jordi d'es Racó, i que si no me n'ha passat cap per malla,
cosa que no m'atreviria a assegurar, es pot considerar completa, es
la que tot seguit us mostraré, amb el concert un poc posat per ordre.
1) MENJARS POC APRECIATS, DE POBRE: bullit, ciurons, coca
cuita davall la cendra, coques diverses, cocarrois, cuinat, farine tes,
fava parada, escudella de laves, figues segues, guixes, pa d'ordi, pa
de mestai, pa amb oli, sopes, xuia frita. 2) PLATS MES SELECTES:
arras engrogat, arras brut amb coní i aucellons, arras de matances,
arras amb pollastre, aufegat de moltó, aufegat dok, capó farcit, colom
farcit, escaldums d'anyell, de bou, de cabrit, de gallina, de moltó, de
vedella; esto fat amb fuies de How, gall farcit, gall d'Indi farcit, gallina
rostida, greixera, liebre amb ceba, llom, ous estrellats, perdiu amb
col, pollastre farcit, porcella rostida, rostit d'indiot, rostit de porcella,
sopes escaldades amb ous, sopes ruiades amb ous, truita d'ous, trui-
ta d'ous amb xuia ¡sobrasada. 3)PORQUIM: botifarra, botifarrons, ca-
maiot, cuixot, Ilangonissa, sobrassada, xuia. 4)PEIX: alatxó, gerret,
molls, pagells, caldera de peix. 5)VERDURES I HORTALISSES:
cames-rotges, enciam, enciam de totes herbes, pebres, raves.
6)DIVERSOS: pa, pa de xeixa, formatge, olives. 7)PLATS DOLÇOS I
REBOSTERIA: bunyols de vent, coca bamba, coca rosada, confitura
de prunes de frare, ensaimada amb taiades, greixonera de brossat,
Ilesques de papa, mel, menjar blanc, neules de pond, pa d'En Pou,
panades, oreianes, sobrassada amb mel, tortades. 8)FRUITES: ame-
ties, cireres, figues, fraules, magranes, murions, peramneys, peres,
pomes, raïm, taronges. 9)VINS I LICORS: vi, vin blanc, malvasia,
moscatell, aigordent.

¿Hi ha cap restaurant que ofereixi una carta més variada? ¿No ho
crois que si després de caminar set dies, com havien de fer moltes
vegades els herois de les rondalles, ens donassin a triar i a voler de
tots aquests menjars fariem un bon cap de taula i aviat n' hauriem Ile-
vat tants d'es vent que estariem rodons com un tudo? I sobretot si els
podiem acompanyar d'un vi d'aquell que diu «aqui som jo» i que fa fer
cançons a la vela per poc que hi bovetgin. Ben cert es que allà on hi
ha ast i olla a voler no hi sol mancar l'alegria Que en tenguem sem-
pre a bastament és el que ens cal, ¡que no ens empatxi. Amen!

Antoni Llull Marti

CAIXA DE PENSIONS

Cada mes sortejam pensions •
Si vostè cobra per la Caixa de Pensions, li pot tocar

pensió doble   
"Ia Caixa"
	

Davant notari



Amorrada al piló

Cm' de paper offset

<Juan molts estudiosos i pro-
fessors ja havien redactat l'acta de
defunció de la novel.la catalana, i
després de sentir l'eixordador la-
ment d'aquells que es queixaven
per la manca d'una «subliteratura»
-signe evident de normalitat- au-
tòctona, per fi ens arriba aquesta
meravellosa novel.la que us farà la
boca aigua i que no podreu deixar
ni per un moment..
(De la contraportada d'Amorrada

al piló)

AMORRADA AL PILO: porno
light, clar, català... i molta conya

El que es més sensacional d'a-
questa obra es el Ilançament edito-
rial que se n'ha fet. No el Ilibre per
ell mateix sinó així com l'han inten-
tat vendre. No vull dir, amb això,
que el llibre no respongui a la pro-
moció, ni molt manco que sigui un
Ilibre il.legible -si es que n'hi ha de
breus que ho siguin.

Amorrada al piló es un llibre
aparentment sense pretensions.
Però malfiau-vos de Ilibres que
apunten molt cap amunt i que, a
part de multitudinàries presenta-
cions, s'omplen de pols als sote-
rranis de la casa-mare editorial.
Amorrada al pil6 va esclatar com
un pot de fum de la policia el dia de
Sant Jordi i la seva provocació s'ha
estés com que res. De cop va pas-
sar als números 1 de vendes en
català, desbancant escriptors de
solera. Qui en té la culpa? L'edito-
rial Columna que el va editar o una
jove de 24 anys que surt de no
sabem on?

Confessaré que he dit una men-
tida. L'autora d'Amorrada al piló
no sorgeix del no res, sinó que ens
va de les terres hispanes meridio-
nals, de la «sartén de España ,, , de
Ia Sevilla d'Al-Andalus. Meravelles
d'aquest món: la sevillana estudia
filologia catalana a la Universitat
de Barcelona. Na Maria Jaen, tal
es el seu nom va participar en una
antologia universitaria de contes
que, juntament amb una antologia
poètica, es va publicar a Barcelo-
na. No es una desconeguda en els
ambients universitaris de la ciutat
olímpica i, des de la difusió del seu
Ilibre, qui li nega entrada a ca seva
es perd la frescor d'unes cent pagi-
nes apetitoses.

Els mateixos editors qualifiquen
aquesta obra com a subliteratura,
justificant així la seva necessitat
com a element de normalitat. En
Jaume Sisa digue que aquest no
seria un país normal fins que no hi
hagués pornografia en catalá i la
policia no t'apallissas en català.
Evidentment, som als inicis de la
normalitat.

La literatura eròtica -o pornogrà-
fica amb matisos, si voleu- ha vist
un auge inesperat amb la publica-
ció d'unes obres com Els qua-
derns de la dona d'en Marc i ara
aquesta Amorrada al pile).

Amorrada al piló tira una passa
endavant amb l'erotisme, sense
arribar a la pornografia grollera.
L'esquema de la novel.la, si es que
la podem anomenar d'aquesta
manera, es simple, però enginyós.
L'eix central són els programes de
radio d'una locutora agosarada
davant un micro i les històries que
ella inventa. La vida rutinaria -que
no ho es gens- de la locutora pot

confondre's perfectament amb els
seus programes.

Crec que es poc oportú resumir-
vos algunes d'aquestes històries.
De totes maneres m'insinuaré
-insinuaré el Ilibre o l'autora. Veus
seductores, com correspon a un
bon locutor. Fetitxisme de pastis-
seria. Sorpreses maritals, com de
novel.la negra. Amor a micro
obert. Happy end.

El Ilenguatge de na Maria Jaen
es claríssim: les coses pel seu
nom i s'ha acabat. Un dels proble-
mes es la manca de tradició en
aquests tipus de literatura, per
ventura aquesta obra obrirà bretxa
i enriquirà el món de les seduc-
cions i les provocacions.

Jaume Capó Frau, abril '87

Addenda del maig 87.
L'èxit d'aquesta novel.la ha

estat tan esclatant que en onze
mesos se n'han fet set edicions (la
darrera del mes de març). Els teò-
rics de la literatura pugen per les
parets i els escriptors, consagrats
o no, prefereixen no parlar-ne. I es
que aquí passa qualque cosa i
ningú vol obrir els ulls, val molt més
seguir a les fosques, pensen ells,
que acceptar que «una llengua vi-
perina, loquaç i alhora joganera ,

els ha introduit al cos el cuc de l'en-
veja. Avui, Amorrada al piló, de-
passa el fet literari i es converteix
en un camp abonat per l'estudi  so-
ciològic.

Per acabar-ho d'adobar s'ha fet
una adaptació al cine d'Amorrada
al piló, amb una Laura Conti que
està sucosa i un títol per capbus-
sar-s'hi: L'escot. Títol que també
s'ha donat al Ilibre en la traducció
castellana de Seix Barral. Voleu
més exit amb menys d'un any?

Finalment, vull apuntar que
d'ençà d'Amorrada al piló han
aparegut el Ilibre de Josep Bras El
vaixell de les vagines voragino-
ses -premi La Sonrisa Vertical-,
una reedició dels Epitelis tendrís-
sims de na Carme Riera i la darre-
ra provocació de l'editorial Colum-
na cool: fresc -del valencià Toni
Cucarella. Pareix que aim!) de l'ero-
tisme es mou i, per ventura, valdria
la pena apostar-hi. Perquè com
diuen les pintades dels carrers:
VAL MES TENIR LA SIDA, QUE
TENIR-LA PANSIDA.



Teatrers                 

Un dilluns i un dimarts

Jaume Galmés
Un dilluns, i a desgrat que molta

gent que tenia invitació no acudí al
teatre, el local del Teatre Munici-
pal, amb les seves més de tres
quartes parts d'entrada, esdevin-
gué el receptacle d'un devessall
de fantasies l'argument de les
quals no era del tot senzill, i que
comptava amb una cadira i una
taula com a tot escenari, i comp-
tant com a repertori d'actors amb
un sol nom: Pepe Rubianes. Una
sola persona i, a més a més, cap
paraula, servint-se per al so
només d'una mica de ventriloqüia i
d'una veu en off, que ajudaren a
mantenir el fil de la trama i la rialla
del públic.

No era la primera vegada, em-
però, que al teatre de Manacor es
donava la circumstància d'una
obra escenificada per un sol actor.
Abans havíem tengut el precedent
de Fermi Reixach; el qual, amb un
públic esces i amb una decoració
igualment austera, bastia una de
les obres més conegudes de l'ano-
menat «teatre de l'absurd». Em re-
feresc, es clar, a «Diaris d'un
boig», d'en Nikolai Gógol. En
aquell cas, es tractava d'un extens
monòleg, el qual requeria un major
esforç de concentració per part de
l'espectador. Quant a l'espectacle
d'en Rubianes, la gent que hi as-
sistí pogué veure una mostra del
que es la imaginació posada al
servei d'un primer actor. I si, a
Ries, el guió es del propi actor, ja
podem sortir del local ben arrodo-
nits, com crec que passe dilluns
vespre. De la mímica, que gairebé
constituïa el tot de l'espectacle, i a
això sí que ho pogueren compro-
var els espectadors, el tal Rubia-
nes no es deixava ni el més petit
detall (i aim!) hauria d'esser entès
en el seu sentit més literal): sem-
blava com si els objectes de que es
servia (tassons, tabac, agenda de
telèfons, les fletxes clavades al
tors de Sant Sebastià, els claus del
Grist a la creu, les robes de monjo,
Ia maquina d'escriure, el taxi...), to-
talment inexistents, anaven co-
brant forma dins els gests de l'ac-
tor, com si ell emmotles aquests
objectes. AgueIls detalls, d'altra
banda, no pareixien tan preparats,
i un de vegades tenia la sensació
que l'espectacle s'anava creant a
ell mateix. En suma, una feliç es-

trena, de la qual hauríem d'agrair a
la companyia de Pepe Rubianes,
l'haver aprofitat l'únic dia que tenia
de descans per desplaçar-se a la
nostra comarca, ja que l'endemà
partia cap a Barcelona
(«Barcelona, hoy») per iniciar un
seguit de sis actuacions consecuti-
ves del seu «Sin palabras».

TUTTI- TEATRE

El teatre s'ha de veure per viure-
lo, s'ha de veure per adonar-se'n
més tard del que realment ha suc-
ceTt a sobre l'escenari. Llavors
veus els cortinatges altra vegada
al seu Hoc; les cadires, que fa es-
cassos moments sentien la pre-
sencia de l'espectador el qual, in-
conscientment, amb la seva acti-
tud, encoratjava els actors. Si
quan de manera fugaç ens plan-
yem de la fi de la funció, es perquè
allá dedins havíem posseit qual-
que cosa: la caducitat del teatre,
allà on precisament radica el seu
encant, per dir-ho en termes sem-

blants als de Boadella. Els de «Tuti
Teatre- farien qualque cosa més
que -fer riure» amb el seu «al tea-
tre i al Hit_ al primer crit!... Fins,
com impregnats d'un hàlit un poc
difícil de definir, evocarien el tòpic
(tòpic?) de la família que, davant
tot, ha d'ésser una companyia de
teatre. Una família que aconse-
gueix l'abstracció de l'espectador i
l'introdueix dins un món totalment
nou, un món que a mesura que es
crea tambe es crema. L'obra, com-
posta per unes quantes historietes
—un matrimoni catalã a Argentina,
un entomòleg com no en trobaríeu
d'altre, i un matrimoni alemany i
patriòtic que enraona amb un
«Boy-scout» de Sant Ramon
Nonat—, una música i unes can-
çons i moltes, moltíssimes hores
d'assaig, de les quals n'agafarien
dues per donar al públic el millor
d'ells, que es tant com dir per
donar-se ells mateixos. Els que
aquells dimarts eren al teatre vos
ho poden contar.



Neus Garcia i Guillem Oliver: Arquitectes
de Mallorca

Guillem Oliver és conegut. Ha estat, fins fa poc, Director de l'Escola Ponç Descoll.
Ara ha deixat la direcció pedagògica en mans de Na Bel Riera i ell s'encarregarà de la
direcció técnica, la tutoria i les classes de tipologia. El motiu de l'entrevista no és
aquest, és la publicació de “Cases de Possessió 14<. El 'fibre ha estat confeccionat per
Neus Garcia i En Guillem Oliver. Mentres esperam l'hora de la presentació del llibre,
que se va fer divendres passat, a una cèntrica llibreria de la nostra ciutat, hem parlat un
poc d'arquitectura i del mateix llibre.

-Teniu dos Ilibres més editats?
-En tenim dos més...
-Editats en es Col.legi d'Arqui-

tectes...
-Be, aquest, crec que es el sise;

d'Arquitectura popular aquest es el
tercer, tenim el de «Cases de
pages», el de «Cases vilatanes».

-Aquest duu un número I?
-Noltros contínuament feim

feina amb això. Duu es número I
perquè no es un Ilibre tancat, que
esgota el tema, queden ses cases
de possessió grans: Raixa, Alfá-
bia... Ses de més de 7 finestres,
per dir-ho de qualque manera. Ara
quan sortirá el II? No ho sabem,
potser d'aquí a dos anys o tres.

-Quins eren els plantejaments
que se feien els «arquitectes» d'a-
questes cases de possessió? Do-
naven més importància a l'orienta-
ció, a la distribució, la defensa...?

-No es possible dir-ho molt cla-
rament perquè hi ha tota una serie
d'edificis que estan fets sobre
construccions anteriors. Un edifici
com el de Sa Torre d'es Enagistes
té clares connotacions defensives,
com també les tenia Sa Torre de
Santa Cirga de Llucmajor. Sa
Torre d'ets Enagistes no ha can-
viat gaire, ara sa de Santa Cirga,
que devia ser de sa mateixa epoca
sí. Cada casa es distinta. Estam
parlant d'unes cases que comen-
cen amb sa conquesta i fins ara.

-Han passat per tot un munt de
circumstàncies personals i cur-
cumstâncies generals. Hi ha fin-
ques que han mantengut una ma-
teixa generació d'amos i altres no,

això també fa que ses possessions
canviin. Ara, lo que sí hem fet ha
estat plantejar unes bases de clas-
sificació que permetin uns estudis
específics. Ses Cases de Posses-
sió a Mallorca suposen unes cinc-
centes edificacions.

-Quin temps vos ha duit la con-
fecció del llibre?

-Noltros hem fet feina amb ar-

quitectura popular des de sempre,
des de que acabàrem sa carrera,
ara fa desset anys. Ara aquest l li
bre ens ha duit tres anys, pert> ja hi
havia una feina prévia de fitxes...

-Per clue heu fet aquest tipus de
dibuix a má alçada, enlloc d'un di-
buix més tècnic o d'usar la fotogra-
fia?

-Es una forma d'aproximació,
quan vols tenir una relació amb
una cosa la tens de qualque mane-
ra així com més t'agrada. Per una
altra banda es molt més fácil d'ex-
plicar, a una fotografia surt un
cotxo o elements que no pots Ile-
var. Amb el dibuix Dots remarcar
els elements que més t'interessen,
però ja te dic es un sistema de rela-
ció personal, ses cases tenen una
Anima i se planteja aquesta rela-
ció, a, noltros ens ve millor seure,
dibuixar i així començar a conèixer
Ia casa.

-En línies generals, estan molt
deteriorades ses cases?

-S'explotació agrária va funcio-
nar fins als anys 50. La degradació
ha començat fa trenta anys, ara es
es moment greu, es moment que
comencen a caure.

Deixam l'entrevista, després de
parlar de qüestions que ja no tenen
relació directe amb el Ilibre i ens di-
rigim a la Ilibreria on 15 persones
preguntaran a Guillem els dubtes o
inquietuds que les ha plantejat el
Ilibre, i es que presentar un Ilibre
en plena campanya i a l'hora d'un
partit de bàsquet es una animala-
da.

VENDO EN MANACOR
almacén con planta primera en buc,
formando esquina.

Informes: Tel. de 10 a 12 horas, 55 18 54

CLASES DE REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo

Informes:
C/ Dr. Fleming n° 7-a. (Manacor)
Tel. 55 04 29
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”Noves Direccions» actuant.

«Noves Direccions»
«Veure't nua (poema de M.A. Fernández), Esquerp, La veu, Remors de paraules, Un

batec...» Aquests són qualcuns dels títols que donen nom a les cançons compostes i
expressades p'En Toni, En Sebastià i Na Cristina, fent feina baix el nom de NOVES DI-
RECCIONS.

Amb En toni i Na Cristina als teclats - veus i En Sebastià a les cordes de la Guitarra i
als botons de la Caixa de ritmes aconseguiren guanyar un concurs de cantautors que
es realitzà fa poc al Teatre Municipal i que els donà els billets per anar a Madrid el pro-
per 17 d'Octubre en representació dels cantautors d'aqueixes terres.

Text: Andreu Galmés
Fotos: Xisca Forteza

-Què és Noves Direccions?
-Es un grup de tres històries di-

ferentes i que contam.
-Pot ser un estil?
-Folk, Funky, Fusió...
En Toni actualment estudia

classic i modern, ha fet jazz i diu
que ha tocat amb tothom.

Na Cristina ens conta que va
tenir iniciacions classiques i ara
aprèn jazz.

A Sebastià l'avorreix es classic
—»és soporifer--, actualment
toca jazz i les seves rels es remon-
ten al rock i al punk.

-Què cantau?
-Un poc de tot... poemes musi-

cats bàsicament, molt introspec-
tius. Es el traduir en paraules un
estat anímic pero que no es pot
concretar en res.

-La construcció musical com la
realitzau?

-Es una estructuració temàtica i
musical nova, no tenim cap tema
igual i tot és diferent, donam
«marxa» dient qualque cosa. El
que ens preocupa del que paguen
contar és el fons, que qui estigui
assegut pugui escoltar, i qui estigui
dret pugui «moure el cul». Es una
síntesi fons-marxa rítmica donada
per la nostra própia vtalitat força.

-Qué cercau?
-No cercam, no ets més que un

instrument. Expressam el que sen-
tim.

-Qué trobau del món del cantau-
tor-ara?

-Es fan poques trobades, pareix
que interessa poc escoltar a un
senyor que fa els seus propis
temes.

-Per que?
-Una manca de cultura en tot, i

sobretot a Manacor. Fas un acte
cultural i ve més gent de fora que
d'aquí. I és una paradoxa perquè
Manacor bull artísticament i hi ha
molta gent bona, però quan treus
una cosa nova et tiren «es trastos
p'es cap» perquè no t'entenen.

-Pensau que la imatge del can-
tautor amb una guitarra i un micro
es morta?

-No, mentres hi hagi gent que ho
faci... però ja esta molt explotat,
s'han de fer coses noves.

-Es pot «triunfar» fent la teva
música?

-Depèn de la sort i del molt que
et moguis.

-Vendre-se musicalment?
-Es valid per a guanyar-se la

vida, ara, que et trobis bé fent-ho o
no ja és una altra cosa.

-Tot esta dit?
-No fariem feina si tot estas dit.
Quan En Toni, Na Cristina i En

Sebastià ens parlen de NOVES
DIRECCIONS resalten el fet que
s'han juntat perquè tenen una his-
tòria que contar, i la fi de la història
sera el fi del grup.

Pot ser sia interessant escoltar
aqueixa història.

VEURE'T NUA

Veure't nua
és tropitjar l'aubada
esmicolar el present.

Sentir-te nua
és comprendre els ocells
callats que t'acompanyen.

Recollir menudències i residus
per sentir-te vestida d'innocència

ide do/ide renúncia.
Acompassar les passes al rellot-

ge
per poder convertir-te en penitên-
cia
sentir la pell com un Iluitar ferotge
que t'agombola el cos en mil pa-
raules.

Itir A. Fernandez

ESQUERP

Desconegut esquerp que m'ob-
serves
rera els vidres de la nit
endevina més en/là de/teu rostre
irisacions de blaus perduts
I et sento tan Ilunya...!

lets aquí
deu caigut de l'espectacle
quan observes si cal
amb més absència
el reflexe estéril de les teves petja-
des.

'• A. Femádez

Diners fan vui al mbn lo joc
e fan honorai molt badoc;
a qui diu «no» fan-li dir «hoc».

Vejats miracle!
(Anselm Turmeda
d'Elogi dels diners

S. XIV- XV)



En Mart! Sáez dirigira la coral dissabte dia 20.

Peluquería

‹t-SEŠ NINES»
Método

Tratamientos
	 capidermista

Ofrecemos al cliente un servicio exclusivo y
personalizado en función de sus necesidades
básicas.

Con el nuevo método capidermista, ofrece-
mos soluciones al cliente, con sus problemas
más comunes que afectan a la estética de su ca-
bello y que requieren nuestra esmerada aten-
ción para corregir a tiempo cualquier ligera
desviación antes de que se presente el verdade-
ro problema o problemas graves.

Los problemas capilares más comunes son: la
grasa, la caspa y la sequedad del cabello o
cuero cabelludo.

Cl Unidad n°9
MANACOR

CINE GOYA
Sábado 9,15
Domingo a las 3
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Una noche en coche cama

Dissabte que ve a l'Església del Carme

Concert de la Coral Jove de Porto Cristo

Dissabte que ve, dia 20 de Juny,
a les 21,30 h., es celebrara a l'Es-
glésia del Carme de Porto Cristo,
un concert de la coral Jove d'a-
questa zona costera.

La Coral Jove de Porto Cristo ha
estat formada fa pocs mesos, es-
sent el director de la mateixa En
Martí Sáez.

El programa que interpretaran
dissabte està compost entre al-
tres, de cançons populars: «Can-
tem Alegres», «Tres i Tres», «El
concert», «Els vaixells de Stjenkar
Rasi», «Oh, dolces campanes»,
«Es el vent-, «Quan vols una
cosa», «Dins la fosca» i «Mosques
i mosquits».

S'espera que sera un concert
amb molt de públic, donada la no-
vetat que suposa per Porto Cristo,
el tenir una coral pròpia, i a més a
més, jove.

El concert ha esat patrocinat per
la casa de música, «Casa Martí»'.

Foto: Pep Blau

comercial
PAPELERA Y PLASTICA

ALMACEN/MAYORISTA

Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Mar acor

%.\.................Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-

Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelerfa-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.



En Jaume Llull del PSOE potser el proper Batle de Manacor

Cap a un pacte de progrès
Encara que el grup més votat a aquestes eleccions municipals ha estat AP, que ha tret vuit regidors,

es barretja, n'hi ha que fins i tot asseguren, que el proper Batle de Manacor serà En Jaume Llull del
PSOE, que ha tret set regidors. En Jaume Llull podria ser el proper Batle de Manacor si es duu envant un
pacte de progrés -que en aquests moments pareix possible- és a dir, un pacte entre el PSOE (7), COI (2),
UM (2) i CDS (2). Cap d'aquests grups, pel que hem sabut, desca rta aquest possible pacte. Naturalment
es posaran condicions, es faran negociacions, etc.

Aqui teniu les declaracions d'En Jaume Llull, passada l'una i mitja de la matinada de dimecres a
dijous.

-Jaume, que trobes dels resul-
tats de les eleccions? T'han sor-
près?

-Per part nostre estam molt con-
tens, perquè hem tret dos regidors
més que a les passades. Honesta-
ment he de dir que no esperava

-aquests resultats. Desprès d'una
gestió, municipal que tothom co-
neix o ha pogut conèixer si ha vol-
gut, no esperava que AP tengues
aquest nombre de regidors. Evi-
dentment aquí hi ha hagut unes
irregularitats mot grosses al cens
electoral. El darrer culpable, en da-
rrera instància es l'Ajuntament,
que es evidentment el primer que
ha de defensar els drets dels ciuta-
dans. No val dir que fossin votants
nostres, sinó que s'han perdut un
percentatge important de vots.

Esperava que en aquest poble
es donaria lo que es dóna a les so-
cietats més desenvolupades, una
normal tendencia al poder. Això
em fa pensar que encara hi ha gent
afarrada a un passat que no torna-
re i que em tem que no estam a
l'ona d'un moviment social que
s'està produint arreu, pareix que a
Manacor es defensa un inmovilis-
me a ,, ultrança».

A mi el que em pre•ocupa són els
quatre anys que hi ha per enda-
vant i no els resultats electorals.
Quatre anys que forçosament hau-
ran d'estar marcats per un exercici
responsable de l'autoritat de l'A-
juntament. Vull dir amb això, que
així com els ciutadans tenen tots
els drets a exigir una administració
municipal transparent i responsa-
ble, l'Ajuntament també té el dret
democràtic d'exigir als ciutadans
compliment en les seves obliga-
cions envers la comunitat.

-Es parla d'un possible pacta de
progrès, creus que aquest es pos-
sible?

-Sí, pensam que es possible,
perquè al cap i a la fi, el nombre de
regidors que han tret les altres for-

ces que no són AP, representen un
nombre important o majoritari de
ciutadans. Per tant, .a través d'una
entesa es pot tenir una autoritat
absolutament legítima per dur en-
vent un programa de feina amb
uns objectius concrets.

-Avui vespre hi ha hagut molt de
moviment, pel que em vist ja heu
tengut contactes amb les altres
forces. Es pot parlar de pactes...?

-Hem tengut contactes infor-
mals, més aviat per canviar impre-
sions sobre els resultats electo-
rals. Naturalment estam oberts a
conversacions posteriors, de totes
maneres sinó es fa una entesa tor-
narem tenir un Ajuntament per
ventura més ingovernable que els

dos anteriors.
-Creus que En Jaume Llull sere

el proper Batle de Manacor?
-No ho sé. Evidenment em fa

molta d'il.lusió i crec poder dir que
em consider amb condicions per
dur envant una Batlia, i sobretot
amb un Ajuntament pluripartidista,
i sinó em remet a l'experiència an-
terior.

L'estat d'ànim que es respirava
al local del PSOE sobre les dues
de la nit, era optimista. NIA hi havia
des de gent de la CDI fins a gent
del PDP. Ara haurem d'esperar als
pactes.

Sebastiana Carbonell
Foto: Arxiu



Els 2 1 regidors un a un

Manacor ja té un nou consistori.
Nou és un dir, al reafirmar-se, una
vegada més la tendència bipartidista
dels electors són molts el regidors
de la passada legislatura que conti-
nuaran representant al poble dins
l'Ajuntament. Hi ha, però, gent prou
coneguda del passat consistori a la
que tal decissió ha afectat directa-
ment al veure's fora de la propera le-
gislatura; Antoni Sureda o Guillem
Roman en són un clar exemple. Cal
per tant, fer un breu repàs de les
principals dades de les persones
que conformaran aquest nou consis-
tori per conèixer, sobretot, aquesta
varietat, si es mantenen o pel con-
trari són nous; per conèixer en defi-
nitiva quins seran els propers vint-i-
un regidors del nostre Ajuntament.
D'esquerra a dreta i d'amunt a avall
aquests són els 21, començant pels
candidats del grup més votat fins al
que menys escons ha aconseguit.

ALIANÇA POPULAR
Gabriel Homar Sureda batle en la

darrera legislatura entrà en les files
del seu partit un any abans de les
passades eleccions municipals en la
que aconseguiren la majoria amb
set regidors. Casat, té 49 anys i re-
genta l'empresa oliera de la seva fa-
mília. Es un pic més, un fort aspirant
a la propera batlia.

Bartomeu Mascaró Servera de
professió comerciant té 48 anys i re-
peteix dins el consistori. Ma dreta
del batle fou nombrat delegat espe-

cial per dur endavant les obres del
Poliesportiu.

Catalina Sureda Fons és una de
les noves dones que tendrem dins el
consistori. Als 32 anys esta casada i
és advocada de professió.

Gabriel Bosch Vallespir, de pro-
fessió administratiu, ha estat també
un dels homes importants en la ges-
tió de l'Aliança representant-la dins
la Comissió d'Hisenda. Amb 40 anys
està casat.

Daniel E. Tomas Gaya amb 31
anys i casat sera nou dins la propera
gestió, és el representant de Porto
Cristo pel seu partit.

Joan Miguel Sansó ha estat en els
passats quatre anys el delegat de
S'Illot. Home important en el seu
partit repeteix, té 48 anys i és fuster
de professió.

José Huertas Mendigoechea
casat amb 44 anys no és nou en el
consistori. Delegat per la Comissió
de Policia té com a professió la de
bomber.

Benet Riera Fluxá és el darrer re-
gidor per AP. Nou a l'Ajuntament és
administrador, té 29 anys i està
casat.

PARTIT SOCIALISTA OBRER ES-
PANYOL -7 regidors

Jaume Llull Bibiloni ja fou batle de
Manacor a les primeres eleccions
pel grup CDI, després, en la darrera
legislatura, ha estat diputat en el Go-
vern Balear com independent en el
grup PSOE. Ara s'ha presentat com

a capdavanter de la Ilista del mateix
partit a les municipals amb la inten-
ció de ser batle i és un dels més forts
candidats. Administratiu és casat i té
50 anys.

Sebastià Riera ha estat durant els
darrers quatre anys delegat de Cul-
tura per la CDI. Ara pero s'ha pre-
sentat per partit d'àmbit nacional; té
49 anys i és casat, contable en una
empresa.

Josep Ramon Barrull queda com
el capdavanter dels regidors pel
PSOE en la pasada legislatura i or-
ganitzà la seva gestió quan Antoni
Sureda abandona el partit. Casat
amb 34 anys és professor a la FP.

Bernat Amer nou en les Ilistes i en
el proper consistori es presenta com
a representant de Porto Cristo on ha
aconseguit majora de vots. Es casat
i té 26 anys.

Sebastià Sureda ha representat
en el PSOE al poble de Son Macia
del que ens ha presentat setmanal-
ment informació, és redactor de
l'empresa. Treballa en la banca i és
fadrí, té 32 anys.

Lídia Salom té 25 anys i és Assis-
tenta Social, tasca que està decidida
a dur endavant. Sera una de les
noves cares femenines del consisto-
ri.

Francesca Bassa l'acompanyarà
com la darrera representant del seu
partit. Es, també, nova a l'Ajunta-
ment. Té 30 anys i és casada així
com professora de la FP.

Resultats de les municipals de Sant Llorenç i Son Servera

SANT LLORENÇ
	

SON SERVERA

CDS:
	

647 vots
	

De la població de Son Servera només disposam del

PSM:
	

432 vots
	

nombre de regidors que ha obtingut cada partit.

AP:
	

418 vots
PSOE: 397 vots
	

AP:
	

5
UM:
	

355 vots
	

POP:
	

3
PDP:
	

194 vots
	

CDS:
	

3
UDI:
	

160 vots
	

PSOE:
	

2
UM:
	 o

CENS: 3.339
VOTANTS: 2.623
PARTICIPACIO: 78'6 per cent.

Els escons, per tant, se reparteixen aix (:

CDS, 3; PSM, 2; AP, 2; PSOE, 2; UM, 1; POP, 1. Quedant
sense representació al consistori la candidatura indepen-

dent.



CANDIDATURA
DEMOCRATICA INDEPENDENT -
2 regidors

Bartomeu Ferrer Garau entre al
passat consistori com a darrer re-
presentant del seu partit en el que
ha acabat essent capdavanter. Du-
rant els quatre anys ha estat fent
feina a la comissió de Cultura, té 32
anys, este casat i es galvanotècnic
en una empresa manacorina.

Ma Antònia Vadell Ferrer ha estat
Ia primera i única dona dins el con-
sistori manacorí en el que ha estat
fent feina dins la Comissió d'Hisen-
da. Perit Químic és casada i té 36
anys.

UNIO MALLORQUINA
-2 regidors

Joan M. Francia Parera sere nou
en el consistori, entrà fa poc en el
partit com a capdavanter i fou regi-
dor del nostre Ajuntment en el Con-
sistori de la trancissió, no és, per
tant, la seva primera experiência po-
lítica. Amb 44 anys està casat i és
Arquitecte tècnic.

Jaume Darder Ribot entre a l'A-
juntament amb el numero quatre a
UM ha quedat el segon en les files.
Professor d'EGB es casat i té 29
anys.

CENTRE DEMOCRATIC I
SOCIAL - 2 regidors

Bernadí Gelabert lidera un partit
que serà nou dins l'Ajuntament.
Sere la seva primera experiència
política si bé fou un dels primers fun-
dadors de la CDI. Conegut per ser
representant de productes de medi-
cina està casat.

Marcos Juaneda es professor de
mecànica a la FP. Sere nou, també,
dins el consistori.

D'esquerra a dreta i de dalt
a baix

Gabriel Homar, Bartomeu Mascará,
Catalina Sureda, Gabriel Bosch, Da-
niel Tomes, Juan Miguel, Jose Huer-
tas, Benito Riera, Jaume Llull, Se-
bastià Riera, Josep Barrull, Bernat
Amer, Sebastià Sureda, Lídia
Salom, Francesca Bassa, Bartomeu
Ferrer, M a A. Vadell, J.M. Francia,
Jaume Darder, Bernadí Gelabert i
Marc Juaneda.



ELS RESULTATS DE LES MUNICIPALS A MANACOR

Local electoral Taula Cens CD! AMI AP CDS IU PDP PSOE UM

S. Francesc A 416 31 12 130 26 2 7 40 38

510 41 11 138 43 4 8 70 37

Escola Parroquial A 567 47 18 162 44 7 1 58 36

833 50 16 211 86 8 10 95 50

Antoni Maura A 507 53 7 115 56 7 10 72 33

632 61 9 140 69 10 14 95 36

C 664 66 6 157 60 11 5 119 34

Casa del Mar
le

A 515
638

32
31

13
12

68
90

35
31

10
4

10
13

73
97

37
64

O. MPort A 708 44 12 95 42 8 10 97 35

929 49 29 107 42 7 25 156 63

Industrial A 517 56 13 85 35 4 2 112 35

701 46 24 101 49 7 3 130 66

Crist Rei A 545 36 13 143 29 7 2 103 27
/I 835 55 5 210 64 6 14 124 28

C/ Espanya A 610 51 9 121 64 5 5 86 44

650 49 8 148 47 12 7 92 39

Biblioteca A 514 43 9 94 27 9 6 90 39

626 69 10 127 35 9 5 92 37

Simó Ballester A 413 27 6 94 22 6 7 62 17

547 56 9 109 26 8 4 94 35

Hisenda 829 80 32 119 42 20 14 177 39

Sa Torre A 495 26 17 91 9 10 8 11 34

703 44 29 127 33 10 11 129 67

Centre Assistencial 504 18 3 100 17 4 15 87 19

Torre de Ses Puntes A 586 37 12 99 37 18 4 107 37

817 45 18 148 43 6 3 133 58

Ex. Agrària A 490 37 11 114 24 3 3 80 46

751 55 26 143 43 5 4 139 52

Calas A 274 5 2 -58 22 3 7 72 17

Son Macià 537 0 2 186 2 0 14 147 83

TOTAL 	
18.863 1.340 403 3.830 1.204 230 251 3.139 1.282

Molta gent es quedà sense votar per no estar empadronats

Guanyà AP, amb minoria
Les portes estan obertes als pactes

Albert Sansó
La jornada electoral ha transco-

rregut sense cap incidència violen-
ta a comentar, segons la policia
Manacor és un poble tranquil. No,
els aspectes més importants a re-
marcar són d'altre taranna... Du-
rant tot el dia no ha estat poca la
gent que s'ha dirigit a l'Ajuntament
al veure que no estava en el cens
electoral i no podia cumplir amb el
seu deure. La majoria de gent es
trobava en que no estava empa-
dronada, el cens electoral fet
sobre el padró ha estat bastant
exacta, però el padró esté molt
Iluny de representar la totalitat de
manacorins que cumpleixen les
condicions per votar; altres simple-
ment no podien trobar la seva taula
i es dirigien per demanar informa-



ció. Aim:, dona a pensar que a Ma-
-nacor es podria haver superar en
molt el ja significatiu 64% de parti-
cipació. Per altra banda la gent
s'ha queixat de que les paperetes
estassin a la vista de tothom; ja
esta en que eren moltes i  no hi ca-
bien dins les cabines pelt la gent
no està acostumada a vota a l'estil
europeu, on s'agafen totes les pa-
peretes i dins la cabina es posen
en el sobre les escollides, i queda-
va molt tallada en tal situació. I hi
havia altres fórmules, en una taula
havien habilitat una dependência
per escollir el vot secretament, al
manco més informació al respec-
te; ara ja no hi ha res a fer, però
que quedi constancia aquí de la
protesta • d'un gran nombre de gent
per a unes properes.

I la jornada acaba i amb ella s'ha
reafirmat la tendencia bipartidista
del poble manacorí que va mani-

• festant des de les darreres elec-
cions municipals passant per les
recents nacionals. Són molt els
pronòstics que des de fa estona
s'han manejat però pocs són els
que havien previst la gran força
dels dos partits de major represen-
tació a nivell nacional que ha des-
bancat els partits independents o
de menys força representativa.
AMI, partit independent fundat en
aquestes eleccions liderat p'En
Toni Sureda, s'ha quedat amb 403
vots quan se'n necessitaven 584
per treure un regidor. Més, per()
que el PDP i EU que no han acon-
seguit la meitat dels vots necessa-
ris. Semblant sort ha tengut la CD!
que una vegada més ha vist com
per una escasa diferência el PSOE
ii prenia un escó, aquesta però el
tercer i no el cinquè com ara fa

quatre anys; la CD! ha passat de
quatre a dos regidors. El mateix
cas es el d'UM que ha vist minva-
des la seva representació en dos
regidors. El mateixos que CDS
pert) en un cas completament dife-
rent. El CDS sera nou dins l'Ajun-
tament, i entra per primera vegada
amb la mateixa representació que
dos partits ben afiançats en la da-
rrera legislatura, es un bon resul-
tat. Es difícil saber si ells són els
beneficiaris més directes de la per-
dua dels dos primers però podem
estar segurs que no ens equivoca-
ríem de gaire si els presentassem
com a principal factor; el resultat
ha estat, possiblement un dels
més esperats. els qui, per-6, han
concretat més el vot han estat in-
dubtablement els dos partits més
representatius de l'àmbit nacional.
El poble manacorí s'ha identificat
una vegada més, amb AP que ha
aconseguit un total de 8 regidors
que, com veurem poden ésser in-
suficients a l'hora de formar go-
vern. El PSOE pero no s'ha quedat
enrera els nous set regidors supe-
ren en dos els obtinguts a les da-
rreres eleccions. I ara quê? Cal de-
manar-se. Les coses no estan
gens clares. Els dos partits amb
majoria de vots i amb opció clara a

la batlia estan contents dels resul-
tats; ambdós i només un podrá go-
vernar. I els que decidiran no seran
ells sinó els tres partits minoritaris
que totalitzen sis regidors. Per aim')
AP té una majoria insuficient, la
majoria de progrés que s'ha feta
anomenar pot robar-li la cadira
presidencial a l'actual batle Ga-
briel Homar; els petits grans CDS,
CDI i UM tenen una idea clara, pa-
reix, d'entrada pactar amb AP no. I
els tres petits poden pactar amb el
PSOE i dur a Jaume Llull a la ba-
tlia. Ja a aquestes hores tal hipòte-
si no esta montada sobre un caste-
II d'arena, quan passat ja el 10-J es
sabien els resultats aquests grups
es deixaren veure pel local del
PSOE en el qual foren rebuts amb
aplaudiements de tots els assis-
tents. Era el final de la jornada en
la qual ningú es volia donar per
vençut. Els comentaris sobre els
possibles pactes i sobretot la mo-
guda política encara no ha acabat
es més ha començat, a l'hora de
formar el proper consistori tot ha
d'estar ben decidit i per tant els ca-
rrers de Manacor encara tenen
molt a sentir; des d'aquí nosaltres
en serem veu viva amb detallada
informació.



Entre l'eufòria i la decepció

Cap partit este] conforme amb
el resultat, potser només un, el
CDS, que ha passat a dos regi-
dors partint de no res.

AP

El local d' AP estava atiborrat
de simpatitzants i candidats.
Estan contents, però no passa la
mida, veuen que el pacte ne-
cessari per a governar és impossi-
ble. Així i tot brindaren amb xam-
pany l' augment aconseguit.

UM

Els d' UM no estan contents del
resultat. El xampany era més un
consol que un brindis, ja que el
descens de dos regidors no és
per menys.

PDP

An es bar Sa Volta els candi-
dats del partit demócrata popu-
lar ho han pres en rialles i han
brindat pel resultat, sense perdre
Ia moral.

AMI-EU

Els candidats d' AMI estaven
junts amb els d' Esquerra Unida.
No havien obert el xampany i al-
ternaven el plorar amb les rialles.

PSOE

El PSOE no s' atrevia a obrir el
xampany i no ho ha fet fins tard,
quan ha rebut la visita i les felici-
tacions dels candidats, ja regi-
dors que formaran la, quasi segu-
ra majoria de progrés.

CDI

El local de CDI, el més ple de
tots, per mor del segu[ment amb
ordinador dels resultats, alterna-
va les cares !largues pel resultat
parcial que donava el triomf a
AP i les alegries per a la momen-
tónia consecució de tres regi-
dors. Al final s' ha quedat amb
dos. S' ha obert el xampany,
però no hi havia massa alegria.

CDS

El Centre Democràtic i Social
era el local més animat. El «Ron-
de!» corria per les venes de tots
els militants, que estaven eufòrics
pel resultat aconseguit.

CARNISSERIA S'ILLOT 

OBERT A PARTIR DE DIA 20 DE JUNY

Horari: dilluns, dimarts i dimecres, de 9 à 13 h.
dijous, divendres i dissabte, matins de 9 à 13 horabaixes,

de 18 à 21

Carrer Lluç, 38 (Darrera l'església) S'ILLOT



Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un número
para participar en el sorteo de un lote de discos o cassettes por valor de
5.000 ptas. en combinación con el cupón pro-ciegos del dia 26 de Junio
de 1.987.

Valoracions dels 8 grups
VALORACIO

A la una de la nit tots
els partits coneixien els
resultats municipals i
ens han fet les següents
valoracions.

ESQUERRA UNIDA -
JOAN PERE CERRATO

«El número de vots
que hem obtengut es
una victòria absoluta.
El nostre resultat es
mes significatiu que
els dos regidors del
COI. Estic molt content
del tres eurodiputats
d'Esquerra Unida».

AMI - ANTONI SUREDA
«El resultat de ses

urnes són sentència ina-
pelable i noltros, després
de coneixer-los, donam
s'enhorabona als victo-
riosos».

PDP - MARGALIDA
FERRER

«El resultat mos pa-
reix molt bé. Es PDP a
Manacor no ha fet més
que començar i a ses
pròximes municipals
feim comptes arrassar.
Ha estat una experiència
molt valida. Cada poble
té els dirigents que se
mereix>>.

UM - MONSERRAT
GALMES

«Sa primera valoració
que faig és que tornam a
n'es bipartidisme, pareix
esser que es poble s'ha
decantat cap a n'es dos
partits grossos. Però, a
pesar des mal resultat
nostros no abandona-
rem es nostro naciona-
lisme».

CDS - BERNADI
GELABERT

«Es resultat és sorpre-
nent. En lo que respecte
a n'es nostro partit molt
positiu i p'es poble molt
negatiu: pots dir que AP
no podia aspirar a més i
el poble a menos».

CD! - TOMEU FERRER

«Me sorpren es resul-
tat d'AP. Hi ha hagut un
bipartidisme més gros
que mai que ha fet que
els grups minoritaris de-
sapareixin del panorama

municipal. Estic content
d'haver estat sa tercera
força. Noltros aspiravem
a mantenir els 4 regidors
però...»

PSOE - JAUME LLULL
«Estic content perque

el PSOE ha pujat dos re-
gidors, i per primera ve-
gada la majoria munici-
pal és de progés, si hi ha
enteniment hi haura un
govern de progrés. Per-
sonalment pensava que
hi hauria una evolució
més marcada, però crec
que encara existeix el
«vot de sa por» i que en-
cara s'ha aprofitat la ig-
norancia de certa gent».

AP
Després d'anar tres

vegades al local d'AP i
de cridar mitja dotzena
més per teléfon, no hem
pogut parlar amb ningú
que ens fes una valora-
ció dels resultats. Al
final, a la darrera crida-
da, el telefonista ha con-
fós lo de la «valoració»
amb el percentatge d'a-
fluència i ens ha dit: un
61 0/0



ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

39'33 o/o dels votants

24'58 o/o
10'12 o/o
5'30 o/o
4'49 o/o

1'87 o/o
1'72 o/o

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

Escrutat el 8247 o/o, la relació dels resultats era:

PSOE
	

28 escons
	

39'33 o/o dels votants
AP
	

17
	

24'58 o/o
CDS
	

7
	

10'12 o/o

ELECCIONS AL PAR LAMENT EUROPEU

Escrutat el 82'47 o/o, la relació dels resultats era:

PSOE
	

28 escons
AP
	

17
CDS
	

7
EU
	

3
CIU
	

3
HB
	

1
EP
	

1

ELECCIONS AL PARLAMENT BALEAR

Aqui podem ja confirmar que la participació per part del cens electoral ha estat del 68'71 o/o, essent, per tant, el

31'29 o/o d'aquest electorat el qui no s'ha atracat a les urnes.

Amb l'escrutini al 20 o/o, els escons es distribuién aixf:

FORMENTERA EIVISSA MENORCA MALLORCA COMUNITAT

PSOE 1 5 5 12 23

AP — 6 5 11 22

CDS — 1 1 5 7

UM 4 4

PSM 2 1 3

Com a molts d'altres indrets, veim que dins el Conseil Pitiús el CDS és també la clau.

A Menorca s'observa el bon moment de l'Entesa per l'Esquerra (PS de Menorca), mentre que a Mallorca els socialis-

tes perden la majoria absoluta i s'haurà de recórrer a pactes postelectorals.

MIGUEL MAS
Pintado de letreros
publicitarios,
vallas, paneles industriales,
letreros luminosos

C/ Artâ, 24
Tel. 55 10 96 - 55 35 77

Ses Dames
Cafè

*Sandwiches
*Tapas variadas

*Bocadillos

C/Amargura (Frente Banco Bilbao)
Manacor



Exit de l'exposició de maquillatge y
visagisme

L'exposició també ha estat un èxit a Ciutat.

En Jaume Andreu d'Estètica Am-
paro Sanchez, i En Josep de l'estudi
del mateix nom, exposen a Ciutat,
concretament al «Círculo de Bellas
Artes» amb gran kit.

La inauguració de l'exposició va

ser dilluns passat dia 8 de juny, ires -
tarà oberta fins dia 20 d'aquest ma-
teix mes. S'espera que sera molta la
gent que passarà a veure l'exposi-
ció. Una exposició, com ja hem dit
en altres ocasions, molt original.

Dissabte a les 8 del vespre

Exposició de treballs a l'Escola Porw
coll

Des-

Dissabte qui ve, dia 13 de Juny,
a les 8 del vespre, es celebrara a la
Torre dels Enegistes, seu de l'Es-
cola-Taller Pone Descoll, una ex-
posició de treballs realitzats pels
alumnes de l'Escola, així com la
projecció d'un videu, i un poc de
festa.

En aquesta ocasió els alumnes i
mestres de l'Escola-Taller Pone
Descoll volen mostrar a tots els
manacorins l'evolució de les obres
de restauració de la Torres dels
Enegistes, i com s'ha aprofitat el
temps per configurar, de cada dia
un poc más, aquesta escola, que
ja ha estat font de polèmica en més
d'una ocasió.

En aquests moments l'escola
s'està consolidant d'una forma
clara, alguns dels alumnes, dels
más antics, fins i tot, ja han trobat
treball en el sector de la construe-
d& i són considerats, si més no,
especialistes.

La festa, com deiem, dissabte

S' explicarà evolució de les obres...

dia 13 a les 7,30 del vespre, a l'Es-
cola-Taller Fong Descoll, Torre

dels Enegistes.
Foto: Pere Mas



Porto Cristo

La herencia
Juan Moratille

Hay herencias que matan...
como si el moribundo quisiera ha-
cerle la puñeta al heredero. Es ver-
dad que si el moribundo resucita
(que todo es posible con los artilu-
gios de la política) tendrá que vol-
ver a cargar con las deudas y pro-
blemas originados por él.

De todas formas, por culpa de
esta herencia tan negativa, el
nuevo Consistorio, del que tanto
esperan los electores, no podrá
evitar que, en un primer tiempo, la
desilusión invada hasta a sus más
entusiastas seguidores. Todo se
espera del cambio: lo vistoso,
como la conclusión de obras inte-
rrumpidas (polideportivo, matade-
ro, asfaltado de calles...), el inicio
de obras anunciadas (estación de
autobuses, depuradora de Porto
Cristo, Hospital comarcal), o lo
más profundo, como la abolición
de privilegios (enchufismo parti-
dista, amiguismo, aceptación de
desigualdades escandalosas fren-
te al impuesto...) pasando por la
transparencia y eficacia de la ges-
tión administrativa.

A causa de la carencia de fon-
dos disponibles, parece que dra-
mática, habrá que esperar, para
que se haga posible el cambio, el
cobro de éstos cacareados 559
millones que adeudan al ayunta-
miento morosos o mal-pagadores
insolidarios, trampistas, incívicos
de todo pelo que a lo largo de ge-
neraciones no consiguieron erra-
dicar de su ética personal los mo-
dales de regateo, de favores que
rentan, de la ley del más astuto con

irónico desprecio por la honesti-
dad/estupidez y la igualdad de de-
rechos y deberes.

El caso es que tendremos que
tener paciencia y no desesperar
antes de tiempo.

Pero el que sí no puede esperar,
porque llega, temprana y fuerte, la
teporada turística, es Porto Cristo,
reclamo de Manacor, suntuosa fa-
chada expuesta a universal con-
templación: en un santiamén,
tiene que lavarse la cara, prender-
se un clavel en la solapa y procurar
evitar a sus multitudinarios visitan-
tes los excesivos inconvenientes
del «lleno». Aumentar sustancial-
mente la dotación de Policías Mu-
nicipales, inventar plazas de apar-
camiento, modificar las 415 5 seña-
les de direccioes que engañan en
vez de orientar, limpiar a fondo los
aledaños de playa y puerto,. guitar
Ia hierba en las calles del casco ur-
bano, arreglar los juegos de la
Plaza del Rivet, poner arena en la
de Ses Comes, etc... y solicitar de
los de casa (manacorines y porto-

cristeños) que ayuden con una
conciencia de «amos un día de re-
cepción » a mantener limpio el pue-
blo con un buen uso de contenedo-
res, cubos y bolsas de basura; que
nuestros jóvenes acallen sus es-
trepitosas motos dentro del casco
urbano, sobretodo de noche, que
todos —incluso los vulnerables ci-
clistas— respeten las direcciones
únicas (¡ojo! que se han creado al-
gunas nuevas) para que podamos
disfrutar de un espléndido verano
en harmoniosa convivencia y que
nuestros comerciantes «hagan su
agosto- (sin pasarse en los pre-
cios, por favor) en previsión de los
largos meses de hibernación que
nosotros, por portocristeños, des-
tinaremos a preparar el «Te
Deum- de nuestro Centenario,
empresa en la que no dudamos
que nos ayude el nuevo Consisto-
rio del que esperamos atención,
comprensión de nuestros proble-
mas y comunicación dialogante a
través del Delegado y todos los

elegidos de Porto Cristo.

Plato especial: Caldereta de Langosta o
Calciereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"

Ivkaxe
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4

Teléfono 573011

"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)



Calas de Mallorca

Un foco de basuras que debería desaparecer
Colectivo 4

Desde hace años, existe un foco
de basuras en las cercanías de
Calas de Mallorca. Concretamen-
te, en el mismo sitio donde co-
mienza el nuevo tramo de la carre-
tera que se ha inaugurado esta se-
mana, al lado del complejo deporti-
vo del Hotel los Canarios.

Desde hace tiempo, y sin inte-
rrupción, van depositándose en
este lugar todo tipo de desechos:
ramajes, cajas de cartón, botellas
y un largo etcétera de objetos in-
servibles que van acumulándose,
año tras año, conviertiendo este
lugar, sino en un foco de infección
—cosa que creemos no existe— sí
en un impresentable lugar para
cuantos se acercan a nuestra ur-
banización.

Desconocemos quienes son los
infractores de esta norma de con-
servación del medio ambiente,
pero deberían tomarse a la mayor
brevedad dos medidas: la de lim-
piar este lugar y la de impedir que
siga prodigándose este tipo de
vertidos que van convirtiendo pau-
latinamente el lugar en algo poco
ejemplar para cuantos nos visitan.

SE ASFALTO EL TRAMO DE
LOS CANARIOS

El pasado lunes, a primera hora,
quedó asfaltado el tramo de carre-
tera a que nos referíamos hace
dos semanas: el que va de la curva
posterior a la Casa de Información
hasta pasado el hotel los Cana-

El tramo de carretera que quedó sin
asfaltar, podrá completarse, puesto

Esta basura debería desaparecer

rios. En total, como decíamos, se
han evitado cuatro curvas y cerca
de cuatrocientos metros nos acer-
can más a la carretera general de
Porto Cristo -Porto Colom. En re-
sumen, una buena mejora para
Calas de Mallorca, aunque hayan

que ya se terminó el tramo de Los Ca-
narios.

cuanto antes.

llegado algo tarde. Valía la pena,
porque el trazado es excelente y el
firme, también.

POCO A POCO, SE VAN
LLENANDO HOTELES Y
APARTAMENTOS

A medida que avanza el mes de
junio, Calas va Ilenándose cada
vez más. Este fin de semana se
van a llenar, casi con toda seguri-
dad, la totalidad de hoteles y apar-
tamentos que no lo hubieran con-
seguido hasta ahora. Y hay que
tener en cuenta que nuevos apar-
tamentos y ampliaciones de hote-
les van a suponer un incremento
de más de mil plazas turísticas
más. La temporada, de no mediar
algún imprevisto, va a ser, nueva-
mente, excelente. Calas, desde
luego, cada año va a más, lo que
supone, sin duda, mejorar la urba-
nización un poco más cada tempo-
rada y un aumento de la riqueza de
toda la zona.



  

MUY CERCA

DE CASA   

OFERTA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 1.987
ALIMENTACIÓN

Arroz CODEMA 1 Kg 	 86
Melocotón M.MORENO 1 Kg 	 109
Café 154 molido superior 250 g 	 150
Tarrina PRALIN 2 Sabores (Zahor) 	 90
Tarrina PRALIN 1 Sabor (Zahor) 	 .90
Queso LA PAYESA (Tipo Coinga) 	 913
Mejillones en escabeche CALVO, OL-120 	 116
Atún claro PAY-PAY, OL-120 	 .85
Sardinas CALVO OL-120 	 21

LIMPIEZA

Papel alum unio ALBAL 8 m 	 99
Papel aluminio ALBAL 16m 	 187
Servilletas CARICIA 33x33 	 20
Insecticida FLIKA 1.000 c.c 	 215
Limpiabrillo FANTASTIC multiusos 750 c.c 	 197

BEBIDAS

Zumo JUVER (melocotón) 	 90
Vino MARQUES DE CACERES 1.982 	 425
Cava SEGURA VIUDAS 	 434
Ginebra BOSFORD 	 456

PERFUMERÍA

Gomina GIORGI, Spray 210 ml 	 174
Desodorante FA, 320 c.c 	 320
Champú GENIOL 1.250 c.c 	 203
Gel CODEMA 1 I 	 _225
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UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT

Coordina: Toni Ferrer

MUNDILLO
VIDEOGRAFICO

LA MITAD DEL CIELO, de Ma-
nuel Gutiérrez Aragón, es una de
Ias películas españolas, editadas
en vídeo, que ha escalado rápida-
mente uno de los primeros lugares
de nuestra lista. Aunque los pre-
mios no son siempre una garantía
definitva, en este caso, los de
»Concha de Oro» y »Premio
Goya » adornan este film en el que
Angela Molina interpreta el papel
de Rosa. Una mujer, criada en un
ambiente rural, que decide mar-
char a Madrid para, tras un corto
periplo, convertirse en la figura de
Ia mujer triunfadora como propie-
taria de un famoso restauante.
Pero la historia no solamente se
basa en la vida de Rosa sino que
aborda también los casos de su
abuela, madre, hermanas e hija,
junto al denostado ambiente de los
FAVORES y las INFLUENCIAS.
La destacada interpretación de
Angela Molina y la feliz mano reali-
zadora de Gutiérrez Aragón son
factores a tener en cuenta a la hora
de ver esta pelítula, una de las es-
pañolas mejores del 86 y que
costó unos 140 millones de pese-
tas.

PAUL NEWMAN, tras el éxito
obtenido con su interpretación en
EL COLOR DEL DINERO, ha visto
notablemente incrementada su
cartera de proyectos. Uno de los
mas avanzados es el de llevar de
nuevo a la pantalla la vida del
Barón de Munchausen. La película
se rodaría en «Cinecitta», donde
se construiríran varios decorados
para contar las aventura de aquel
oficial alemán que luchó contra los
turcos. La réplica femenina estaría
a cargo de Mónica Vitti. El director
podría ser Terry Gillian, el de los
»MONTHY RYTON» y de la cele-
brada »BRAZIL».

Otro proyecto del rubio actor de
ojos azules, está ya con bastante
más cuerpo, es el de interpretar,
¡unto a ROBERT REDFORD, la

película »BROTHER IN ARMS..
Una producción de Walt Disney
Touchstone. También tendría un
papel en el film el joven y actualísi-
mo TOM CRUISE.

Antonio Grimait, un amable con-
cursante de Manacor, me pide que
le indique algunos títulos de pelf-
cuals de las denominaas de »locu-
ras y humor juveniles». He aquí un
breve resumen de las más recien-
tes: DESPEDIDA DE SOLTERO,
LA REVANCHA DE LOS NOVA-
TOS, VACACIONES LOCAS, AD-
M IRADORA SECRETA, DONDE
HAY CHICOS HAY CHICAS, LA
MUJER EXPLOSIVA, HOT DOG,
TEEN WOLF, LOS ROMPECO-
COS...

CONCURSO

Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:

VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)

De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo será
público y se realizará, el Ultimo sá-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.

RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE MAYO

Realizado el sorteo correspon-
diente al mes de mayo, ha resulta-
do ganador del radio cassette es-
téreo de nuestro concurso, FRAN-
CISCO CAMACHO OROZCO,
que vive en los apartamentos
Apolo de Cala Millor. Felicidades.

LAS PELICULAS FAVORITAS

1.-Delta Force
2.-Aguila de acero
3.-El secreto de la pirámide
4.-La mitad del cielo
5.-Transilvania 6-5.000
6.-Tres solteros y un biberón
7.-la joya del Nilo
8.-Espías como nosotros
9.-La última frontera
10.-Viernes 13 - 5 parte
11.-FIX. Efectos mortales
12.-Profesores de hoy
13.-Redondela
14.-Los rompecocos
15.-El juego del halcón
16.-Frenos rotos, coches locos
17.-El último dragón
18.-Irán, a vida o muerte
19.-Momo
20.-Curso del 65
21.-Hombres de hierro
22.-El buscavidas
23.-Zona de guerra, el parque
24.-Sólo matan a su due()
25.-Dame voto y dime tonto

CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

Teléfono 	

EL TITULO FALSO ES



 

A s' hora de
sa veritat

per FELIP BARBA

El Manacor anuncia
«renovacions» que no s'han
firmades
Me pareix preocupant sa situació del Manacor, en especial

per sa manera de reaccionar que té sa Directiva. Davant sa
crisi, sa mentida.

Es nostro col.lega »Sportiu» donava, dilluns passat, sa no-
tícia que el Manacor havia renovat En Loren i que tenien trac-
tes amb En Joan Gaya, N'Adrover del Badia i En Caldentey
del Port, i donava sa notícia per comunicació directa d'es Pre-
sident del Manacor. He de dir que, segons he pogut compro-
var personalment, aquestes noticies disten molt de ser veri-
tat.

Dilluns mateix, dins Na Capellera, En Loren me desmentia
sa noticia: No havia renovat pel Manacor, encara que es Pre-
sident digués lo contrari; En Loren, de moment, s'ho vol pen-
sar abans que firmar amb aquesta Directiva.

Divendres passat En Mateu AdrOver em va confirmar que el
Manacor no li havia dit res, encara que vendria a Manacor
amb molt de gust... si li ofereixen garanties. Dissabte se va
casar i va partir a fora de Mallorca per lo que no havia fermat
res amb el Manacor.

En Joan gaya va tenir un contacte »fa temps». segons pa-
raules d'Ell mateix, pelt esta retengut per l'Artà i a mês a més
no el convenç gens sas xifra que li oferia el Manacor.

En Caldentey tampoc no ha tengut contactes amb el
Manacor encara que queda lliure del Port i se'n mor de ganes
de jugar amb el Manacor, ja que és sa seva meta esportiva.

De sa veritat a sa versió que dóna sa Directiva, encapçala-
da pos President, hi ha una certa diferència. Si quan no
poden justificar fitxatges han de recórrer a dir que els han fets
sense ser veritat... sa cosa és perillosa.

Mentrestant En Toni Mesquida se pensa si va en el Badia o
si queda i En Maties —és de viatge de noces— també esta
temptat p'es calamillorers i no ha fermat res amb el Manacor.

Urgeix un replantejament del MANACOR. Es més urgent
que mai que ets aficionats tenguin informació verídica i que
puguin manifestar lo que pensen en una Assemblea. No sigui
cosa que el Manacor perdi es prestigi que durant tants d'anys
ha tengut.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

VERTADERS
AFICIONATS

En	 Llorenç	 Llull,	 En
Tomeu Alcover, En
»Santa», En Biel Fullana i
En Miguel Estrany, potser
ajudats per alguns més,
estan disposats —si el Ma-
nacor hi consent— a fer-se
càrrec d'ests equips infe-
riors d'os Club, de manera
que sa »pedrera» vagi or-
ganitzada totalment per se-
parat d'es primer equip.
Vamos, que seria una es-
pécie de RESSUCITAR
S'OLIMPIC vista s'inope-
rancia de sa gent que hau-
ria d'haver treballat mês
p'ets juvenils i infantils, i no
ho han fet.

BIEL RIERA

En Biel Riera no se troba
a gust amb el Manacor per-
què encara no sap quan
pagaran sa temporada pas-
sada. Sabem que son pare
se va presentar an es Club
per intentar aclarir sa cosa.
Voldríem que sa crisi s'a-
rreglas i En Biel quedas i
jugas a gust. De totes for-
mes un representant del
Manacor, responsable de
sa Comissió Tècnica, va
tenir paraules gruixades
amb so representant d'es
jugador i fins i tot va amena-
çar amb posar-lo en
rebel.lia si l'any que ve no
juga amb el Manacor.

EN BIEL FEMENIAS

Aquell famós davanter-
centre que va jugar amb
sos infantils de S'Olimpic i
ara formava part de sa
plantilla del Mallorca, no in-
teressa a s'equip de Palma
i l'han dent al Manacor. Si
En Femenias accepta po-
dria ser atacant manacori.
Deu fad que conservi s'ol-
facte d'es gol! Un any va
marcar més de 90 gols.

TONI MESOUIDA

Es »Capi» esta indecís si
renovar o no. Es fet de no
haver cobrat i de tenir
males perspectives el con-
diciona fort, però sabem
d'Ell mateix que esta mo-
lest perquè Es President,
En Rafel Sureda i un Direc-
tiu, En Miguel Gallego, li di-
gueren que si no fitxava pel
Manacor no feia res, per-
què en tenien un de millor
que Ell.

»Vist que no me necessi-
ten.. , me pensaré on vaig».

Lo que passa és que En
Mesqui té por de perdre
amistats i clients si fitxa per
s'equip que tots sabem.

JUVENILS EN EL
MALLORCA

Esta descartat es tras-
pas d'es lateral Tomeu
Riera ja que s'entrenador el
considera »indispensable
pel Manacor» i molt més si
no arribas a renovar En
Toni Mesquida. En Ferrer
també pareix
»instransferible». En canvi
el Manacor esta disposat a
cedir En Xisco Tent, perquè
podria disposar d'En Feme-
nies en es seu Hoc, i En
Quico Sanchez, tercer por-
ter de s'equip juvenil.

POSTURA DEL
MALLORCA

El Mallorca agafara lo
que li donin perquè té into-
rès, però vol deixar clar que
»cedits» només les voldrà
si se firma una OPCIO DE
COMPRA per assegurar
quedar-se ets jugadors, si
l'any que ve interessen.
Quant en es jugadors ins-
transferibles del Manacor,
un representant del Mallor-
ca va dir que respecten es
nostro Club, però que qui
se perden una ocasió mag-
nífica són ets jugadors.



SI TODOS LOS COCHES
LE PARECEN LA MISMA HISTORIA

VENGA A PROBAR
EL PEUGEOT 309

Olvide por unos minutos todo lo que
sabe sobre automóviles. Y venga, con la
mente abierta, a probar el Peugeot
309. Sencillamente, un nuevo estilo de
coche. Un nuevo estilo de conducción.
Por la potencia y elasticidad de sus'
motores. Por su alto nivel de tecnologia
práctica. Por su completo equipamiento
y amplio interior. Y porque su confort
no termina en las dos plazas delanteras.

Peugeot 309. Un coche que merece
ser vivido a fondo. Porque Vd y su
familia no se merecen menos.

Sea bienvenido. Y venga a
convencerse de que el Peugeot 309 es
otra historic.

Al PEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.

AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108

TELS. 55 09 13 - 55 42 40

su concesionario PEUGEOT TALBOT



48 -Tel 55 46 11

.-ornpte

RENAULT TURMANACOR
EXPOSICION Y VENTA .(COCHES NUEVOS Y DE OCASION). Cra. de Palma km
TALLERES Y RECAMBIOS. Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

A pesar de los rumores

El Badía aún no ha fichado a ningún
jugador

Felip Barba
Durante esta semana se han

producido muchos rumores sobre
posibles fichajes del Badía de Cala
Millor, con el fin de reforzar la plan-
tilla para la próxima temporada
affc.,..i -Itar con un mínimo de garan-
tías ia nueva categoría, la Segun-
da B.

De momento, al parecer, los
tiros de la Comisión Deportiva del
Badia van dirigidos hacia jugado-
res que pertenecen o han pertene-
cido a la plantilla del C.D.Manacor.
De los jugadores que han termina-
do contrato con el Club rojiblanco
manacorense, parece que el que
más interesa al Badía, es Toni
Mesquida, al que ya le han hecho
ofertas concretas, que el jugador
tiene que estudiar y sospesar los
pros y los contras, que le convie-
nen para decidirse a fichar por el
Club de Cala Millor o seguir en el
Manacor. De todas maneras el fu-
turo de Toni Mesquida se va a.de-
cidir esta misma semana e incluso
cuando esta edición salga a la
calle puede que ya haya fichado
por uno u otro Club.

También los dirigentes actuales
y futuros del Badía han mantenido
contactos con el jugador manaco-

rense Onofre y también el martes
con el Presidente del Manacor, las
gestiones las lleva el Sr. Vives,
pero al parecer no hubo acuerdo
con la Directiva del Manacor, que
no quiere desprenderse del juga-
dor, a no ser por una importante
cantidad de dinero, cantidad que
puede rondar los dos millones de
pesetas, al parecer inalcanzable
para el Club de Cala Millor. Por lo
que las negociaciones quedaron
en suspenso. El Sr. Vives también
se interesó por el jugador manaco-
rense Biel Riera, jugador que tiene
contrato en vigor con el Manacor,
aunque el caso de este jugador
puede que se resuelva y se le de la
baja a cambio de una compensa-
ción económica y que el jugador
renuncie a lo que le debe el CD
Manacor, pero esto también está
en el alero, aunque es posible que
lo de Biel Riera llegue a puerto, ya
que Biel no se encuentra a gusto
en el Club rojiblanco.

En cuanto a renovaciones de los
jugadores que interesan de la pa-
sada temporada y que han queda-
do libres, se está negociando con
los que interesan, aunque de mo-
mento no han firmado a ninguno
—al parecer no se renovará a Mar-

Toni Mesquida y Biel Riera, pueden
vestir de rojo la próxima temporada.

tín Munar ni a Adrover y sí renova-
rá Artabe, aunque este jugador
tiene ofertas sustanciosas de otros
equipos, que son el Atco. Baleares
y el Ibiza, que se han interesado
por él después de la gran tempora-
da que ha realizado.

Así están las cosas en el Bad ía
de Cala Millor en estos momentos,
estando también a la espera de
que Pedro Gonzalez consiga el tí-
tulo nacional de entrenador, de lo
contrario se tendrá que buscar otro
técnico, con título nacional, para
que se haga cargo de la plantilla la
próxima temporada en Segunda
B.

lnstituto
de Belleza
y
Peluquería

cAmparo Sittchez

Tratamientos anticeluliticos,
reafirmantes, adelgazantes y
para senos, infiltraciones
para las arrugas. Todo bajo
control médico.
Distribuidores exclusivos de

013ESITY
Amargura, 14 - 2.° C - Tel. 55 24 49

MANACOR



En Matsu d'es Tanit és un
venut. Deis ser del Barça
ara resulta qua fan un sopar

rifa un baló dal
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En Ramos ha fitxat p'es Port ,

a co rb ar a tant per punt
• aconseguit.	Li assit jam
▪ que n' aconseguesqui més
que amb el Manacor, perique
si no haurA da fer tornes.

Cam que dins el Manacor está
acabat, En Maties se n'ha
anat da viatge a Itàlia
diuen qua ha fitxat pel NA-
poles d'En Maradona com a
segon estranger. Lo quo
només comptarA per mig es-
tranger.

En Pitar estA demacrat j diu
que ha passat per una greu
infecció. Sa veritat és quo
-ara que s'ha fet amic de
s'al.lota- se va passar de
rosca p'es Cassino i ara an

pagasesconseqiiancies.

En Toni Marcant ha tengut
ofertes d'os bufallaunes
',argue sa lliga qua ve
pal Badia da Sant Llorenç.
Acostumats a directius
bufes quo no serveixen per
res En Mercant els pareix
bo.

Ea Florero -que as magi pussa
.,que ses genetes- vol fitxar
.En Crespo del Port. No és qua
li interessi es jugador,

..pero si el fitxa son pare
arreglará es camp gratis.

qt5cA
El-
OPP

.... . ..

En Miguel Angel Nadal ha
acabat p' En Serra Ferrer.
No se va conformar an qua el
Madrid els guanyás, stn.!)
que va marcar as quart gol en
propia porteria... tot
sigui per afavorir el Ma-
drid.

4Ag
En Gabby Company está aco-
llonat des que no el treim a
aquesta secció. Per mirar
d'arreglar ses coses ha co-
menat s' anagrama de sa seva
botiga an es nostro dibui-
xant i ha contractat 2 mi-
lions da propaganda amb so
nostrodirectesr
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Avda.Amer 38 - Tel. 57 02 16 PORTO CRISTO

AR RESTARANTE

El Restaurante de la Costa Este
Ha abierto de nuevo sus puertas

Finalizadas sus reformas
Le esperamos, gracias.



Antoni Muntaner Coca», organitzador del Torneig de Penyes de Bàsquet

Es possible que l'any que ve participin en el torneig de
penyes, equips d'Inca, Llucmajor, Ses Salines i Artà.

Antoni Muntaner, més
conegut per «Coca», ha
estat un dels pilars on
s'ha fonamentat l'exit
del Torneig de Penyes
de Bàsquet 1986-1987.
La seva capacitat orga-
nitzativa, -potser se-
guint la tasca iniciada
pel seu oncle Rafel dins
aquest mateix camp- ha
quedat de manifest al
Ilarg de la temporada.
Té 23 anys, i es la prime-
ra temporada que
«juga» a organitzador.
Abans havia jugat un
any amb el Perles, però
ell mateix reconeix que
no era un bon jugador.

-Com va partir aquest
trui de les penyes de
bàsquet?

-Fa dos anys, a l'estiu,
un grup d'amics va orga-
nitzar un torneig d'estiu.
L'any passat, a l'hivern,
es va fer el primer cam-
pionat, amb set equips.
L'estiu passat ja n'hi havia
12 i es jugava a la Plaça
de Ses Comes i aquest hi-
vem s'ha jugat a Ca'n
Costa i Na Capellera i han
estat un total de 14
equips.

-A que es deu l'exit de
l'edició d'enguany?

-Jo crec que es deu a la
pujada del bàsquet a nive-
11 nacional, ja que de cada
any Espanya este més
amunt. I també es deu a
que el Perles ha tengut un
bon paper a nivell regio-
nal.

-Quin ha estat el teu
paper?

-En principi es va fer un
comité, amb president,
tresorer, secretari, vocals
i un representant dels Ar-
bits, i així com ha anat
avançant el torneig, poc a
poc tot ha anat venint a
les meves mans, he hagut
d'anar assumint més res-
ponsabilitats.

-Has tengut ganes de

poder?
-Per un motiu o l'altre

han vist que treballava
amb una certa eficiència i
m'han anat deixant el Os
de l'organització. Res
més.

-Consideres que ha
estat bona l'organitza-
ció?

-No, ja que era el primer
any que ho agafava i sem-
pre hi ha errades que es
poden solucionar en anys
següents.

-Es bo que sia un tot-
sol que tengui el pes de
l'organització?

-Si no té altres feines,
sí. Sempre hi ha d'haver
algú que agafi la respon-
sabilitat. Si són molts i
algú falla, pot fallar tot.

-Quin ha estat el pro-
blema més important
que us heu trobat?

-La manca de pistes co-
bertes. Hi ha hagut,
també, manca de suport
en els moments difícils,
per part dels equips.

-T'agradaria continuar
l'any que ve?

-Sí, me fa ganes, sem-
pre i quan tengui recolça-
ment i no es crein més
problemes.

-Quin és el nivell arbi-
tral dins les penyes?

-Depèn molt del partit
que es juga. Si els equips
es posen al seu l'oc i ente-
nen que es un simple par-
tit de companyerisme, no
hi ha problemes arbitrais.
Pero sempre que es juga
amb sistema competitiu,
hi ha rivalitat i venen els
problemes perquè tothom
vol guanyar. Llavors es
quan els Ar:bits abando-
nen la pista.

-Quines conclusions
positives treuries d'a-
quest torneig?

-Es un bon sistema per-
que unes 150 persones
facin esport, en primer
Hoc. Llavors, es fomenta
el companyerisme. No
hauria d'ésser altra cosa,
encara que a vegades n'hi
hagi poc.

-Tendrà l'any que ve
una projecció més
ampla aquest torneig?

-Sí, ja estic en contacte
amb equips d'Inca i Arte i
hi ha hagut un interés a
Llucmajor i Ses Salines.
Ara mateix som l'únic
poble que organitzam un
torneig de bàsquet. I això
que noltros no tenim po-
liesportiu, com tenen a
Inca i a Llucmajor.

-Ha ressucitat el l'As-
guet a Manacor?

-Sí, molt, a nivell de ju-
gadors de penyes. Encara
manca el públic que acu-
dia als partits ara va vint
anys.

-Què ens manca per
arribar al nivell d'aque-
Ils anys gloriosos del
Perles i la Penya Azul-
grana.

-El que este fent el Per-
les es crear una base d'e-
quip. Quan el tengui, es
d'esperar que	 inntenti
pujar. Manca, ara per ara,
arribar la base —que avui
hi es— al primer equip, al
senior.

-Quina és la teva aspi-
ració a nivell personal?

-La meva màxima
il.lusió es, ara que he co-
mençat a entrenar el Per-
les Infantil, es fer jugadors
que puguin arribar a jugar
a primera. I a nivell d'or-
ganització, que sempre i
quan trobi col.laboració,
poder col.laborar a que
aquest torneig de penyes
tengui una I larga durada.
Text i fotos: Antoni Tugo-

res
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Granitos
Mármoles

Calizas

c/Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38 MANACOR
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Por juego, ganas y..., El Perlas forzó el ter-
cer partido del Play-Off
El domingo en Calviá, se decidirá el título, entre el Costa de Calviá y el
Perlas

En un gran partido, jugado de
poder a poder, el CLUB PERLAS
MANACOR, se impuso de manera
rotunda, a un Costa de Calviá, que
si bien en el primer período, pudo
contener la avalancha, en el se-
gundo, se vió totalmente incapaz y
cedió 20 puntos.

El partido tuvo dos fases total-
mente diferenciadas, si bien en el
conjunto manacorense, dominó en
el marcador desde el inicio a final
del encuentro. En la primera mitad
hubo igualdad de fuerzas, que
quedaban reflejadas en el marca-
dor con la exigua ventaja perlista
de 38-36. La segunda mitad, y
ante el juego arrollador de un Per-
las inspirado, los de Calviá tuvie-
ron que rendirse a la evidencia, ce-
diendo 20 puntos, que al final
daban una clarísima victoria al
equipo de Pere Serra, por un con-
tundente 88-66 (parcial del segun-
do tiempo, 50-30). El Perlas, que
jugó con ganas y... , ofreció un ba-
loncesto de auténtica categoría,
digno de equipos de élite, consi-
guiendo una importantísima victo-
ria, que puede incluso, ser decisi-
va de cara al título.

ciones de la misma no son nada
óptimas para el desarrollo de un
buen baloncesto lo que sin duda
repercute en el equipo técnica-
mente superior, y en este caso es
al Perlas, si bien creo que el Perlas
tiene suficiente potencial para su-
perar este problema y que la victo-
ria y consecuentemente el título se
venga para nuestra ciudad
¡Suerte!

HABRA AUTOCAR PARA
SOCIOS Y SIIMPATIZANTES

Con el fin y efecto de que los ju-
gadores del Perlas se sientan arro-
pados por su público, la directiva
del Club Perlas Manacor, ha pues-
to a disposición de socios y segui-
dores de un atocar toalmente gra-
tuito para viajar a Calviá, en viaje
organizado por Viajes Manacor.
Los interesados en acompañar al
equipo pueden apuntarse en la
mencionada agencia en donde les
indicarán lugar y hora de salida.

LOS CADETES «A» A EXAMEN

Tras finalizar la competición li-
guera, hicimos un examen al equi-
po «CADETE A» de Tomeu San-
tandreu, arrojando los datos si-
guientes:
-Jugaron 17 partidos.
-Ganaron 11.
-Perdieron 6.
-Consiguieron 889 puntos, con un
promedio de 52,294117 por parti-
do.
-Les endosaron 821 puntos, con
un promedio de 48,294117 por
partido.
-Su mayor derrota frente al San
José, 99 -30 jornada n. 15.
-Su mayor victoria, frente al
Ramón Llull jornada 10 de 58-12.
-Su más minima victoria en Alcu-
dia 55-56.
-Sus máximos encestadores:
1.-Pomer con 246 puntos, prome-
dio de 14,4705
2.-Reus con 153 promedio de 9.
3.-Pol con 121 promedio de
17,1176.
-Máximo realizador en un partido
Pomar con 22 puntos.

EL DOMINGO PARTIDO
DECISIVO EN CALVIA

Para el domingo, en Calviá, está
programado el tercer y último parti-
do del play-Off final entre el titular
de aquella localidad, el Costa de
Calviá, y nuestros representantes
el CLUB PERLAS MANACOR,
que a buen seguro, pondrán toda
Ia carne en el asador, para que el
título pase a engrosar el ya explén-
dido palmarés del Club.

Pienso que técnicamente ha-
blando, nuestros representantes
son superiores, y que no sería
nada del otro mundo, que el título
fuera para nuestros representan-
tes, si bien hay un hándicap bas-
tante grande para nuestros colo-
res que es el factor pista, y no es
que me refiera al hecho de jugarse
en su pista, sino porque las condi-



Dentro de un programa de ocho carreras

Premio Electro Hidráulica, para nacionales
Para el sábado, 13 de Junio, a

partir de las cinco de la tarde se
han programado ocho carreras de
trotones con distancia de 2.400
metros, a excepción de la carrra
exhibición de caballos sementales
del Ejército de Tierra, que se dis-
putará sobre 2.100 y también
sobre esta misma distancia el pre-
mio Electro Hidráulica, prueba
reina de la reunión.

En conmemoración del día de
Ias Fuerzas Armadas tendrá lugar,
entre la tercera y cuarta carreras
un interesante concurso de tiro al
blanco con .fona", organizado por
Ia Federación Balear de «Fona».

Dando un reparto a lo que son
as ocho carreras programadas,
nos encontramos con un lote de
ocho ejemplares para disputar la
primera, todos pertenecientes a la
generación L y presencia destaca-
da de Leo, Lanzarina y La Mejor,
entre la escasa categoría del
grupo.

Nueve son los componentes de
Ia segunda entre los que cabe des-
tacar a Jofaina SM, a las riendas
de Bartolomé Estelrich, Hot
Worthy y Joly Grandchamp, sin
menospreciar a ninguno de los
otros participantes.

También el mismo número de
participantes en • la siguiente, si
bien algo más de categoría en
ellos. Junita y Fort Mora son los
que mayores garantías de éxito
ofrecen, aunque deben tenerse en
cuenta a Zaina G, Faraon o Jivaro,
caballo con categoría pero que
aún no ha logrado la forma de an-
taño.

Tras el concurso de “fona»
antes mencionado se disputará
una carrera exhibición para caba-
llos sementales del Ejército de Tie-
rra con presencia de Kurde, Jhave,
Haff, Karanino, Kaolin Pelo, Jorim
Assa, Napolitain, última importa-
ción a la que aún no ha podido
verse en competición, y Nouko,
ocho magníficos caballos que, una
vez finalizada la temporada de
monta, se hallan en el cuartel de
nuestra ciudad. Los conductores
de estos caballos serán, además
de los habituales, algunos apren-
dices de Manacor.

La quinta cuenta con ocho na-
cionales de segunda categoría,
con Hart to Wind e Hister como fa-
voritos, si bien no debe descartar-
se la probabilidad de Dinamic,
Helen du Fort o Hara, esta última
tras su mala actuación del pasado
sábado lo tiene difícil.

Ia sexta, con once inscritos tien
en Figura Mora, Fophi, Eureka
Mora y Boga a cuatro de los posi-
bles componentes del trío vence-
dor, pero que no puede darse pro-
nóstico - alguno por válido porque
en el lote se hallan caballos con
talla suficiente para vencer y otros
que pueden dar la sorpresa.

El premio Importados, algo
menguado en cuanto a participan-
tes, con seis ejemplares tiene en
Gamin d'Isigny a su favorito si
logra superar los cincuenta metros
de hándicap. También tienen op-
ción Fille de France y Pamela du
Pech.

Para finalizar la reunión se dis-
putará elpremio especial ELEC-
TRO HIDRAULICA, dotado con
40.000 ptas. en premios y con par-
ticipación de doce nacionales de
primera categoría y algunos de se-
gunda. Muchos son los caballos
que pueden vencer la carrera aun-
que nos inclinamos por uno Hura-
cán Quito, un caballo que va a más
día a día y que el sábado pasado
demostró que en estos momentos
puede enfrentarse a los mejores
importados y vencerles. Entre los
otros participantes destacan Zuli-
ma, Cartumach, Escarcha, Búfalo,
Hivern, todos ellos buenos ejem-
plares que pueden estar en la
composición del trío especial de la
tarde.

FALLECIO L'AMO EN JOAN

Como la mayoría de lectores sa-
brán, falleció el pasado sábapo,
pocas horas depsués de haber es-
tado presenciando carreras en el
hipódromo de Manacor, l'amo En
Joan Flux& personaje muy queri-
do y conocido en Manacor y un
gran aficionado a las carreras de
caballos ya que no había reunión
sin que él estuviera presente. Que-
remos, de parte de todos los que,
como a el, nos gustan los caballos,
expresar a su viuda Francisca
Sansó y a su hijo Martin Fluxá,
también un gran aficionado al
trote, nuestro más sentido pésa-
me. Descanse en paz.

Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES



AYUNTAMIENTO DE MANACOR

IMPUESTO CIRCULACION
Se comunica al público en general que el cobro del impuesto muncipal
sobre circulación de vehículos correspondiente al año 1.987 finaliza el

próximo 15 de junio

Transcurrido dicho plazo se incurrirá en el 20% de
recargo de apremio

Lugar de cobro: Oficinas Municipales de 8 a 15 horas

Atletismo

Campeonato Gran Fondo de Baleares
«J. Puig» Fco. Gomártizjusto vencedor

El día 7 de Junio en la localidad de Pollensa se disputó el Campeonato de Gran Fondo de Baleares de este
año, la salida estaba en el recién inaugurado Polideportivo de Pollensa y estaba prevista para las 10 h. de la
mañana, se retrasó un poco, cosa que fue en perjucio de los atletas que tuvieron que luchar con el fuerte sol que
hacía y los 20 kms. por correr, cosa que hizo que la prueba fuera muy dura y más de un atleta se tuviera que
retirar de la competición.

Fco. Gomáriz ya fue campeón de Gran Fondo del año pasado y este año ha vuelto a revalidar el título.

Promesas masculino 20 kms.
1.-Tomeu Serra Llull; Yama Manacor

Promesas femenino 100 kms.
1.-Francisca Rosselló; Fidipides
2.-Josefina Hisado; Fidipides

Senior femenino 10 kms.
1.-Felisa López; Fidipides
2.-M erced es Hinarejos; Fidipides
3.-Sigrid Leinpinsel; Fidipides

Veteranos 10 kms.
1.-Juan Barceló; Costa Calvià
2.-Basilio Martínez; B. Oliver
3.-Sebastián Adrover; Fidipides

Junior masculino 10 kms.
1.-Antonio Merchant; Fidipides
2.-Victor Sarmiento; Fidipides

Senior masculino 20 kms.
1.-Eco. Gomáriz; Yama Manacor
2.-Emilio de La Cámara; Fidipides
3.-Ramón Martinez; Fidipides
4.-Toni Riera; Yama Manacor
5.-Fco. Martinez
6.-José Muñoz; Yama Manacor
Lorenzo Femenías; La Salle
Jaime Mestre; Yama Manacor



O PORTO
COLOU

0,JCh

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

c I3Al2

I:2E51-A U112,410VTE

VISTA ALEGRE
Avda. Marco Polo s/n

Teléfono 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO
(Mallorca)

Viernes 20 horas
BARBACOA

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR

Sopar penyes basquet

En el sopar hi va haver
una gran participació per
part de tots els equips.
L'ambient va esser de
companyerisme entre tots
els assistents.

L'únic a resaltar és:
A la taula presidencial

hi mancaven les autoritats
convidades lo que demos-
tra la falta de col.laboració
que hi ha dins l'Ajunta-

ment cap a fomentar l'es-
port dins Manacor, men-
tres que la premsa local hi
va estar present en tot
moment donant el seu su-
port cap a l'esport mana-

corf.
Donar les gràcies al

Restaurant Santa Maria
de Porto Cristo per la
seva col.laboració dona-
da.

fotos: Pep Blau
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MALLOVICA

La Discoteca del
Mediterráneo

Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y

originales

PROGRAMACION 
DE JUNIO

14 DE JUNIO OLIMPICMANIA
17 DE JUNIO NOCHE DE ESTRELLAS
21 DE JUNIO (Fiesta Infantil)

CARNAVAL MENUDO

24 DE JUNIO MISS DHRAA
24 DE JUNIO NOCHE DE SAN JUAN

28 DE JUNIO OCTOBER FEST

Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA

NAIXEMENTS
En el Registre Civil de la nostra ciutat s'han inscrits els següents:
Dia 21 de maig: Marta Mira Febrer, filla d'Antoni Mira Galmés i de

Maria Febrer Fornés.
Dia 23: Jaume Salas Torres, fill de Cristòfol Salas Cabrer i de Ante-

nia Torres Ortiz.
Dia 24: Alexandre Barrios Granja, fill de Josep Barrios Riera i de
Maria Teresa Granja Camara.

Dia 29: Bruno Mesquida Ruben, fill de Jeroni Mesquida Alvarez-
Ossorio i de Joana NA' Rubert Boyer.

Dia 31: Pere Pont Mascará, fill de Uuís Pont Binimelis i de Antenia
Mascará Surecia.

Dia 1 de Juny: Maria del Carme Amer Barceló, filla de Fernando
Amer Acosta i de Maria Barceló Nicolau.

CASAMENTS
El dissabte dia 30 del passat mes, a les 6 de la tarda, a la ParrÓquia

de Ntra. Sra. dels Dolors, es varen unir en matrimoni canònic, en
Joan Mascará Adrover i Na Remeis Lozano Garcia. Les va donar la
benedicció nupcial i celebrar la missa de velacions el vicari D. Tomas
Riera Ramis.

Seguidament els novels esposos, familiars i convidats a la cerimò-
nia se traslladaren a un Restaurant de Porto Cristo, a on les serviren
un saborós sopar de noces.

El Jutge delegat del Jutjat de Districte de la nostra ciutat, el dijous
dia 4 i a les 1230 hores, tenint a la seva presencia a N'Alfons-
Johannes Lingenhel i N'Aina Galmés Romar, així com els seus testi-
monis, va procedir a la cerimònia de legalitzar la unió matrimonial de
Ia dita parella, segons dictaminen les corresponents Lleis Civils.

Amb el desig de caminar junts per la terra, a on vivim, i conscients
de la missió, que com a membres de l'Església Catòlica s'obligaven a
complir, el dissabte dia 6, a les 6 de la tarda, el ¡oyes Antoni Munar
Bassa i N'Antònia Matamalas Pascual, varen celebrar les seves
noces a la Parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors.

El representant de l'Església, devant el qual es juraren amor etern,
va ésser Mossèn Bartomeu Munar Quetglas, familiar del novii, el que
les va impartir la benedicció nupcial i tambe va celebrar l'Eucaristia.

També el dissabte dia 6, a les set de la tarda, a la mateixa Parr&
quia dels Dolors, i a devant l'altar major, que estava bellament ador-
nat e il.luminat, es varen unir en sagrades núpcies n'Andreu Melis
Sancho i la agradosa joveneta Antenia Febrer Bosch, que I lula un
precios vestit que afavoria la seva natural bellesa.

Va autoritzar la unió i legalitzar la vida de parella davant la societat,
el ministre de Nu nostro Senyor Don Pere Galache Mayol, donant-
los la benedicció nupcial.

DEFUNCIONS
Acabada la seva caminada terrena, després de 69 anys de conviu-

re amb els nostros paisans, va fer entrega de la seva Anima al Totpo-
derás, el divendres dia 5, N'AINA ANDREU LLULL (a) -N'Aina Majo-
ra..

Testimoniam la nostra més profunda condolença al seu fill Guillem
Rosselló; filla política, nets, germé Melsion, fillols i domes familiars.

El dissabte dia 6, havent fet crisi la malaltia que des de temps enre-
ra venia sofrint la nostra conveina JOANA FIOL LLULL (a) -Comare-
ta. va deixar aquest món, per agregar-se als sers que la varen prece-
dir.

La finada en el moment del seu Obit comptava l'edat de 83 anys.
A les seves apenades filles Barbara i Magdalena Ouetglas Fiol; fills

politics, fillols, nétes, nebots i domes parents, les enviam el nostro,
condol.

Havent cumplit la seva missió, que com a tota persona nascuda se
Ii havia assenyalat al començament de la seva vida, en moment inde-
terminat i víctima de una traidora malaltia que no li donar temps a
rebre auxili medic, a pesar de que va esser traslladat amb urgencia, a

nostro paisa En JOAN FLUXA DURAN, va rendir tribut a la mort,
la Residencia Sanitaria de Son Dureta, el passat dissabte dia 6,

l'edat de 65 anys.
Dencansi en pau.
La mort de -L'amo En Joan En Joan Fluxa» ha estat molt senti

per les nombroses amistats que s'havia sabut crear, degut al seu
racter alegre i dinàmic, especialment demostrat durant els 30 any
que va fer de repartidor dials Setmanaris locals -Arriba » i el -Man
cor». Dites amistats varen fer present el seu condol en els actes
conducció al seu descans etern i als religiosos celebrats per la soy
Anima a la Parroquia de Ntra.Sra. dels Dolors.

Rebi la seva afligida esposa Francesca Sansó Frau; fill Marti Flux
Sansó; filla política, net, fillol, germa Miguel i damés família, el nos
sentiment per tan irreparable pèrdua.



L'impacte lingüístic de la televisió
Hi ha unanimitat total a l'hora de con-

siderar la importància dels mitjans de
comunicació de masses, i sobretot de la
televisió, en la configuradó lingüística
de la societat. Existeix el convenciment
generalitzat que a les darreries del segle
XX no hi ha cap idioma que pugui sobre-
viure si és absent de la programació te-
levisiva que consumeixen massivament
els ciutadans. Si donam per bones les
dues opinions anteriors —i ben segur
que tots els linguistes les hi considera-
rien—, hem d'afirmar que a les Balears, i
també a les altres nacions no-
castellanes de l'Estat Espanyol, anam
per molt mal camí.

En el nostre cas concret, la nostra
Ilengua no tan sols no s'ha normalitzat a
la televisió sinó que hi experimenta un
retrocas alarmant. D'ençà de gener de
1986, els illencs hem perdut una vintena
d'hores de programació en català que
ens arribaven des del centre de Barcelo-
na a través del segon canal. Fa un any i
mig suprimiren la programació dels diu-
menges i recentment han eliminat la del
matf dels dissabtes i la dels capvespres
de cada dia. I aquestes coses han suc-
ceït en un període de temps en què la
Comissió Assessora del Centre de Ba-
lears de Ràdio y TV ha aprovat i ha fet
arribar als alts càrrecs de TVE diverses
resolucions en les que se sol.licitava
l'ampliació de la programació en català
del nostre centre, així com també la
seva coordinació amb el centre de Bar-
celona. Els resultats obtinguts fan pen-
sar que a Madrid amb les peticions sen-
sates i justes dels perifèrics n'omplen
les papereres. Però, i a qui cal conside-
rar responsable d'aquestes decisions
adverses a la nostra Ilengua? Creim que
no s'ha de caure en la ingenuïtat de pen-
sar que aquestes coses passen a causa
de l'organització burocratitzada de la
TVE o porqué un o altre càrrec directiu
té al.lèrgia a la nostra I lengua. No, la
qüestió és molt miffs preocupant. La res-
ponsabilitat correspon al partit que té el
govern de l'Estat i que en sis anys ha
estat incapaç d'establir una política tele-
visiva que tingués en compte que un
terç dels ciutadans tenen com a pròpia
una Ilengua no-castellana.

Ara bé, l'existència d'una televisió pú-
blica que no s'ajusta a la realitat plurilin-
güe de l'Estat i que tamp& no té en
compte la consideració legal d'ofcials
que tenen les Ilengües no-castellanes
en els seus territoris respectius respon a
qualque cosa més que a un descuit poli-
tic. Més aviat respon a una política d'Es-
tat que concep els mitjans de comunica-
ció de masses com a instrument d'una
formització lingüística i cultural. La tele-
visió d'ara i la d'abans —i sembla que
també la del futur- té, entre d'altres, l'ob-
jectiu d'assegurar que el castellà sigui
l'idioma hegemònic en aquelles Comuni-

tats Autònomes que són de Ilengua no-
castellana.

En definitiva, actualment a la televisió
se li encomanen els mateixos fins que
en el passat s'havia pretès aconseguir
mitjançant abundants decrets repres-
sius: imposar el castellà en substitució
del català. Això sí, però, com que ara
vivim en democràcia i som europeus, al
català se li atorga el dret a disposar de
qualque canal en exclusiva i d'algunes
horetes intempestives. La tolerància de-
mocràtica reconeix a la nostra I lengua el
dret a essor marginal dins el seu territori.
Aquesta generositat probablement noix
de la convicció que, en questions de
llengües, de la marginalitat sempre se'n
deriva l'extermini.

El fet que el govern de l'Estat no ten-
gui en compte el fort impacte lingüístic
que la televisió produeix sobre la socie-
tat no signiftca, però, que l'ignori. Al con-
trari, n'és ben conscient. En realitat n'a-
dopta una actitud d'inhibició porqué té
una conformitat completa amb la mane-
ra com van les coses. En el cas que no
fos així, cap suposar que haurien adop-
tat tot un conjunt de mesures que estan
al seu abast i que haurien pogut conver-
tir la TV en un factor de normalització de
les Ilengües no castellanes, deixant
d'ésser, com ho són ara, un mecanisme
eficacíssim de castellanització.

I aixf sembla que continuaran les
coses ja que el projecte del PSOE que
regula la creació de la TV privada és,
aftra volta, una agressió a les llengües
no-castellanes de l'Estat en la mesura
que no estabaleix els mitjans legals ne-
cessaris per garantir-ne la seva protec-
ció. Amb l'entrada en funcionament dels
tres nous canals privats de TV, íntegra-
ment en castellà, l'oferta de programa-
ci6 en català encara serà més marginal
del que ho és actualment. Dins la pro-
gramació global del conjunt dels canals,
Ia TV en català seta una anècdota pinto-
resca que ni tan sols no serviré per f re-
nar el procés de minorització que sofreix
la nostra Ilengua.

La no adopció de mesures proteccio-
nistes de les llengües no-castellanes en
el Projecte de Llei de la TV privada no
pot justificar-se en nom d'un suposat li-
beralisme estatal. Deixem-nos d'hipo-
cresies i parlem clar: ¿per quina raó el

PSOE s'ha cregut legitimat per imposar
una série de condicions —sobre la pro-
pietat, sobre la producció i sobre la pu-
blicitat— i, en canvi, no ha cregut neces-
sari protegir les Ilengües no-castellanes
que rebran un impacte molt negatiu?
¿Quina I6gica té que sigui legítim prote-
gir la producció cultural de l'Estat —a la
que se li atorga un percentatge obligatori
de la programació— i que, al mateix
temps, no calgui protegir el català, el ga-
Ilec i el basc que són, d'acord amb la
Constitució, un patrimoni cultural que ha
de ser objecte d'especial respecte i pro-
tecció?

El PSOE està impulsant una política
de mitjans de comunicació fortament
castellantizadora: la pèrdua d'una vinte-
na d'hores de programació en català a
les Balears i l'increment de l'oferta tele-
visiva en castellà amb la legalització de
Ia TV privada &On les dues cares d'una
mateixa moneda. El resultat que se'n
derivarà d'aquesta política és el pro-
gressiu augment de la marginalitat de la
nostra Ilengua.

Qué cal fer? Cal recuperar d'immediat
Ia recepció de la programació que s'e-
met en català des de Barcelona tots els
dies feiners i la dels dissabtes i diumen-
ges. També cal articular amb urgència
una proposta d'ordenació del sistema
televisiu —públic i privat— que garantei-
xi que la TV deixarà d'ésser un mecanis-
me de substitució lingüística i esdevin-
dré un agent al servid de la normalitza-
ció de les 'longues no-castellanes. Des-
prés del deu de juny, caldrà que el Parla-
ment de les Balears proposi als altres
Parlaments implicats —Galícia, País
Basc, Catalunya i País Valencià— im-
pulsar conjuntament davant les Cogs
Generals una iniciativa legislativa orien-
tada a marcar al govern central una polí-
tica televisiva que sigui respectuosa
amb el carécter plurilingüe de l'Estat.

El PSM-Esquerra Nacionalista creu
que emprendre aquesta iniciativa és un
deure moral del nostre Parlament i, a
mes a més, una mesura necessària si
volem que la normalització de la nostra
I lengua sigui qualque cosa més que una
col.lecció de gestos benintencionats
per6 tanmateix inútils.

Damià Pons i Pons
Candidat al Parlament pol PSM-Esquera

Nacionalista

VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
Informes: C/. Nueva, 37 - 2'
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Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
-;linica Municipal 	 55 00 50
Jrgêncies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50

Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22

Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever  S.A. ...55 385
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 	 57 01 68'
Ajuntament Manacor(Ofic.)

55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 1215527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21

ESTANCS

Dia 14 n. 6; Avda. d'es Torrent.
Dia 18 n. 7; PI. Sant Jaume.

METGES

DIA	 HORA
Lunes 13-17 h.; G. Riera
miciliol

Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.

Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del dia siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.

Dia 11 P. Ladaria; c/Boshc.
Dia 12 A. Llull; Na Camel.la.
Dia 13 Llodri; c/Joan Segura.
Dia 14 Mestre; Mossen Alcover.
Dia 15 Pérez; c/Nou.
Dia 16 Planas; Pl. Rodona.
Dia 17 L. Ladaria; Carrer Major.
Dia 18 Riera Servers; Sa Bassa.

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(Oilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55:20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).

MISSES

FEINERS
Mat(
7,45.-Fartaritx(tretdels dissabtes), franciscanes
8.-N. S. Odors, Cdst Rei (tret dels dissabtes), HOE
pilai.
8,15.-Fartaritx(nomesdissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Crist Rei, Son Carrie.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P Cristo
20.-Convent, Fartáritx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie
21.-Crist Rei (norres dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Cnst Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie
20,30.-N.S. Dolors
21.-Crist Rei, Son Made

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Dr.	 Festius; 13,45.

- J.Sans (do- Manacor-S.Lloren 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
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El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?

L-LETRES
S AL IPUST IGANF ICE
O LPREANICOL ISTP A
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En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
gats 12 sinònims de dolor. Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
dreta a esquerra i viceversa, i també
len diagonal.



DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se ven solar amb cotxe-

ria - Camí de Ses Pedreres.
Tel. 55 39 27 - 55 00 96.
Ca' n Pistola.

Casa de campo acon-
dicionada. Zona Son Ga-
liana - 2,5 Km. con árboles
frutales , agua y luz. Tel. 55
21 47

Venc Wolswagen Golf
GTI AM Nou. Tel. 55 47 70

Venc una guiterra eléc-
trica en bon estat. Maria
Arirang. Preu 25.(1)0 pts.
Tel. 55 09 72

Vendo tabla de Wind-
surfing Marca HY FLY - In-
formes 55 48 05

Vendo traje de caza
submarina marca Spiro-
tecnic, de 7 mm. Talla 3,
como nuevo. Tel. 55 48 05

Vendo dos escopetas
de caza submarine de
aire comprimido y de
elástico. Tel. 55 48 05

Es venen dues guitarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55
47 50.

Se vende R-6 acciden-
tado. Motor impecable.
Radio. Carrocería inservi-
ble. Tel. 55 39 51.

Vendo: colchón 135
cm. Pikolín, somier laminas
madera; lavadora Jata,
Armarios pino dorm. niño;
Bomba eléctrica sumergi-
ble, estufa eléctrica. Ver
en c/José López 66 Mono-
corde 905  tarde.

Se vende Dyane 6 PM -
H. Tel. 55 14 06 (horas ofici-
na) 55 20 32 (noches).

Se vende antiguo alma-
cén 230 m2, en c/
Muntaner n. 39. Precio
15.000.000 pts. Informes Sr.
Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.

Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17;
prequntar por Juan

. Gran ocasión. Tractor
BJR 35 HP dirección hi-
dráulica aperos, bisurco
automático, cultivador 7
brazos, pala frontal ostler-
col y tierra. Vealo en Ga-
raje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.

Plante baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.

Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 57
08 18

Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.

Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.

Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.

Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.

Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51

Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 '13 71. Sr.
Riera

Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.

Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.

Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.

Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38

Vendo Seat 131 Diesel

PM-0. Informes. Tel. 55 02
22

COMPR
Compro Cinta transpor-

tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.

Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.

LLOGUERS
Se cerca casa o aparta-

ment a la zona del port de
Manacor, pels mesos de
Juliol i Agost.

Dispongo para alquilar
tienda en .S" Illot. Tel. 55 28
88 - 55 05 33.

Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.

Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.

Alquilaría piso o habita-
ción en Manacor. Urgen-
te. Tel. 55 12 62 - Preguntar
por Mar.

Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.

Busco piso o plan ta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.

DEMANDES
Se ofrece peluquera

con título. Información al
tel. 55 42 51.

Empresa hotelera en
Cala d' Or necesita perso-
nal para bar, restaurante
y recepción. Con expe-
riencia. Tel. 65 73 89.

Busco trabajo, chica 19
años, con 1 0 de BUP y Me-
canografía. Tel. 55 30 02.

Se necesita joven de
edad comprendida entre
22-30 años, con dominio
de inglés y conocimientos

de alemán, para tienda
zona turística. Información
en tel. 52 61 36 de 20 a 23
horas. A ser posible exper-
ta.

Se necesita trabajo. Cual-
quiera, 27 años. Tel. 57 10
29.

Se necesitan mujeres Ini-
ciadas en trabajos con-
fección. Tel. 55 29 15

Se necesita operarlo
para trabajo en carpinte-
ría Tel. 55 13 08.

Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.

Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.

Chico de 22 años con
estudios de informática y
mecanografia busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.

Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel.
55 33 44.

Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23

DIVERSOS
En Manacor y Porto Cris-

to, closes de repaso E.G.B
durante el verano. C/Dr.
Fleming n.7. Tel. 55 04 29.

Classes de repas de filo
sofia, 3 BUP I COU. Estu
diant quart de Filosifia. Tel
55 08 18

Curs d'anglès a Pork
Cristo aquest estiu. Profes
sor angles, matrícules du
rant juny, curs començ
dia 1 de Juliol. Teléf
Ben. 55 42 41.

Curs d' angles a Port
Cristo aquest estiu. Profe
sor Angles. Matricules d
rant juny. El curs començ
dia 1 de juliol. Tel. 55 42 41



Secció a cura d'En Sion Mascará

Ingredients

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

ENGANXAT

Dissabte,
A les 17,00 hores.

HIPODROM

Bunyols de vent
Preparació

-Uni. d'aigua o de Ilet
-600 grms. de saïm
-1 cullaredeta petita de sal
-400 grams farina fluixa

Posarem an es foc l'aigua o Ilet, el saïm i la sal, quan bulli hi tirarem tota sa farina d'un cop,
l'anirem removent amb un cullerot de fusta, fins que mos faci una pasta ben espessa i se mos
desferri de ses voreres de sa graixonera. La courem de 5 a 6 minuts, la deixarem refredar fins

I que sigui teba i hi anirem posant ous d'un en un i sempre remenant fins a tenir una pasta que
mos agradi per poder-la fregir, lo normal és que aquesta quantitat de farina necessiti 18 ous.

Quan tenguem la pasta a punt posarem oli an es foc i l'anirem fregint a cullarades, no
massa grosses, no importa que se giri, quan són cuits d'una part ells mateixos se giren, les
empolvarem amb sucre pols, peladura de llimona rallada i canyella.

Se dan clases de repaso
E.G.B. y F.P. ler. grado

Administrativo
En Manacor y Porto Cristo

Tel. 55 14 65

VENDO
Estanterías para
supermercado

Cortadora eléctrica
Tel. 57 11 25 - 55 04 50



Madó Bladera i la seva oració ais pares del
poble

Què dolça, que catòlica, apostó-
lica i romana es sentia Made) Bla-
dera el dia de la trobada al capde-
cantó amb Na Durina! Semblava
una monja tancada! Cap baix,
arrepentida, com si portes J,Ina
ventrada de plom dintre seu.

Just arribada digue a Na Durina:
-Durina, amiga meva. Som com-

post una oració als nostros Pares
del Poble.

-M'agrada la idea. Com diu, l'o-
ració?

-Escolta, ide):
Oh resignats Batle i Regidors

del meu Poble estimat:
Vos agraïm el gran i penós sacri-

fici per haver consentit, pel bé de
Manacor, acceptar de bon grat
aquesta tasca feixuga de governar
que, per altra banda, no volien de
cap de les maneres. Vos ho
agraïm de tot cor!

Sabem, tots els vilatans, que no
heu fet res per ser elegits, sinó que
els votants vos hi han duit sense
tenir-ne ganes. Que els que hi tor-
nau, vos hi han portat a empentes;
que no tenius gens de ganes de
comandar sinó que ho heu fet per
esperit de sacrifici; que hi anau
perquè creis que en el Poble no
n'hi ha de millors i, que fent-ho,
dureu la sabiduria i el seny que,
nosaltres pecadors, no tenim.

Que fariem sense vosaltres!
Quin goig es tenir bons amics!

Quina alegria i conhort tenir bons
veïnats que ens donen una ma
quan l'hem de menester! Senyor,
1.1Iuminar-los, clones!

(k

Sí, il.luminau aquests anyells de
Déu, mansos i humils de cor que,
sense tenir-hi res a guanyar, volen
pasturar la nostra guarda i remat.

Feis baixar, idd, damunt ells les
Ilenques de foc que el dia de Pen-
tecostes, fereu baixar damunt els
Apostols per a donar-lis el do de la
sabiduria i l'enginy de governar
l'Església.

I, així, feis que aquests Pares
del Poble, no malgastin el nostre
Pressupost Municipal amb galin-
daines; que vegin que dins cada
clot hi ha una porta de l'Infern, on
no volem anar; que dins els bas-
slots no hi ha peixos; que l'aire ha
d'estar net perquè fins i tot hi pu-
guin respirar els ocells; que les
construccions no se pilotin perquè
Ilavores es un niu de rates; que les
façanes de les cases estiguin
netes com la cara d'una nuvia; que
els Ilums dels carrers, per la seva
claredat, arrepleguin els mos-
cards, allunyant-los dels nostros
Hits; que per les herbes de les pla-
ces foranes no hi puguin pasturar
les cabres; que les flors i ramells
atipin els nostres jardins; que els
cans no embrutin per on nosaltres
trepitjam; que hi hagi papereres

_
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cada deu passes; que no s'escupi
pels carrers; que es tapin els
«tubos d'escape» de les motos; i
que Manacor no sigui com fins ara.

No caigueu, doncs, en la temp-
tació de fer dobbers; ni escoltar di-
monis constructors amb vestits
d'anyell; ni moure, altra vegada,
clavagueres pels carrers; ni fer
concursos de tapat; ni augmentau-
vos els sous; ni pujar els arbitris; ni
veure els nostros empleats rema-
nant el picarol per on no pertoca.

Alliberau-mos, Senyor, que l'a-
juntament sia el mateix d'abans;
que els Regidors no trevelin dues
vegades amb la mateixa pedra; de
ser avergonyits, davant els altres
pobles, per les nostres Iletjures; ni
d'enrabiar-mos per vostra culpa.

vos ho demanam, Senyor, i així,
el que ha estat Regidor una vega-
da, hi pugui tornar les vegades que
vulgui, sense tenir-li que dir que
són uns carotes.

Na Durina, amb la Ilagrimeta als
ulls, digue:

-Amen. Així sigui. I, que ho vegin
els nostres ulls.

I, Made) Bladera hi afegí:
-1 sinó escolten a Déu, tendran

que escoltar-me a mi!

41tfDep. Legal PM 779-1986
Director: Antoni Tugores.
Redactora en cap: Sebastiana Carbonell.
Redactors: Albert Sansó, Jaume Galmés, Jaume Ramis, Pere Mas, Folio Barba, Pep Blau.
Col.laboradors: Bartomeu Bennassar, Jaume Capó, Hilari de Cara, Damià Duran, Llorenç Femenfas, Gabriel Galmés, Joan
Gayà, Andreu Genovart, Llorenç Gibanel, Sion Mascará, Tomeu Matamalas, Jaume Melis, Toni Muntaner, Bernat Nadal, Joan
Sansó, Jaume Santandreu, Josep Segura i Salado, Gabriel Serra, i Alfonso Puerto.
Corresponsalies: Son Macià: Sebastià Sureda. Sant Llorenç: Llorenç Febrer. Es Port: J. Moratille - B. Amer. Calas de Mallor.I
ca: Colectivo 4. Cala Millor: Toni Ferrer.
Cap de Publicitat: Mateu Llodrà.
Administració: Joan Quetglas.
Tallers: Jaume Rosselló, Carlos Juan, Irene Juan, Tomeu Lliteras.
Edita: Informacions Llevant S.A. Passeig Ferrocarril, 1. Tel. 55 03 28. Manacor



06 .0 6 2 0 1 6 - 6

En todos los Ford nuevos

Compre su
Ford 'ahora
vy empieçe

'el clio
que viene •
... y además, un cheque

AM.

psi§ arlo

E strene su Ford ahora y tómese vacaciones

hasta el próximo ario para pagarlo. En los

financiaciones desde 24 hasta 48 meses, la

Red de Concesionarios Ford le ofrece la
oportunidad de empezar o pagar su turismo en

Enero del 88. Y con sólo el 10 0/o de entrada.
Aqui no queda todo Hay mas Si lleva su

coche usado, le entregarán inmediatamente un

cheque de hasta 500.000 ptas.
Ya lo sabe. Vaya hoy mismo a su

Concesionario Ford, matricule su Ford y olvídese
de pagarlo hasta el próximo año Y por su coche

usado, un cheque.
Y si prefiere otro tipo de financiación,

infórmese. Seguro que hay una adecuada a sus

necesidades

Un Ford nuevo, un cheque... y
felices vacaciones. ¡Dese prisa! Es por
un tiempo limitado.

Ford

Fted de 
Concesionarios 
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Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor 
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